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STYRET INFORMERER
Styret kan mot slutten av dette året se tilbake på en hektisk og begivenhetsrik høstsesong med
viktige prosjekter og masse møter:

ENERHAUGGATA 1 I NY OG VAKKER DRAKT!
Som forsidebildet i avisa viser, har bygget fått en fin ansiktsløfting etter at fasade- og
balkongprosjektet er avsluttet.
Totalt sett er styret meget godt fornøyd med resultatet. En så omfattende rehabilitering har
selvsagt vært en belastning for beboerne, men det var ikke til å unngå. At det oppsto flere
beklagelige forsinkelser i fremdriftsplanen til Consolvo, var også noe styret måtte godta
underveis. Der det sviktet en del, var på informasjonen om dette til beboerne. Det er en
lærdom både styret og daglig leder tar med seg til framtidige rehabiliteringer i borettslaget.

NYE HEISER I BORETTSLAGET
Styret har sammen med ÅF Infrastruktur AS som vår konsulent, gjennomført en
anbudsinnhenting på nye moderne, større og raskere heiser i borettslaget. Styret vil neste
uke tegne kontrakt med KONE Heis AS som hadde det beste anbudet. De ønsker å arbeide
parallelt med 2 blokker av gangen og starte opp anleggsarbeidet i mars 2014. Etter planen skal
alle blokkene ha fått én ny heis innen midten av oktober og to nye heiser innen midten av
mars 2015. Mer detaljer om dette senere.

VARMTVANNSKONTROLLEN PÅGÅR
Rørteknikk AS er nå ferdig med kontrollen av alle vannstigene i Enerhauggata 7, 5 og 3.
Der det er påvist tekniske problemer/mangler som kan påvirke vanntilførselen negativt, blir
andelseier pålagt å rette dette opp raskt.
Styret takker alle dere som ga tilgang til leilighetene på avtalt dag. De (relativt få) leiligheter
Rørteknikk ikke kom inn i, vil de oppsøke i en oppsamlingsrunde etter at alle blokkene er
besøkt.
Lavblokkene (Enerhauggata 1 og Smedgata 32) blir kontrollert før jul, og Smedgata 34 i
januar 2014.
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BRANNSIKRING
Trygg og sikker AS har avsluttet sitt arbeid etter mange runder. De 21 leilighetene der det
fortsatt var mangler (gjelder røykvarslere eller slukkere) følger nå vaktmestrene opp. Åtte
leiligheter er ikke inspisert, tross gjentatte forsøk.
Den branntekniske rapporten som styret innhentet tidligere i år, peker blant annet på at et
stort antall leilighetsdører ikke tilfredsstiller dagens branntekniske krav. Styret varslet derfor
en ny runde med utskifting av leilighetsdører. OBOS juridiske avdeling har i ettertid påpekt
at ny Lov om borettslag og våre reviderte vedtekter fra 2006 gjør at saken om dørutskifting
bør behandles av generalforsamlingen i 2014 (sannsynligvis i slutten av mars). Dere som har
kontaktet styret med ønske om utskifting, bes derfor vente til etter generalforsamlingen.

NYTT LÅSSYSTEM
Arbeidet med å inngå kontrakt om installering av et nytt, moderne lås- og nøkkelsystem
våren 2014 er nå helt i sluttfasen. Høyst sannsynlig vil arbeidet dette skje allerede i januar og
februar 2014. Da vil også garasjen under Enerhauggata 7 få nytt låsopplegg.

BEDRE BELYSNING I SMEDGATA
Styret har vedtatt å bestille bedre belysning rundt Smedgata 32 og mellom nr 32 & 34. Dette
på bakgrunn av både flere alvorlige voldsepisoder og stadig ansamling av uønskede personer
i området.

ANDRE TING
• Nye lekeapparater mellom nr 5 og 7 er på plass, se egen artikkel og bilde.
• Det arbeides med å lage en bedre, mer moderne hjemmeside. Den vil også danne
utgangspunkt for å trykke opp en revidert beboerguide, slik vi hadde tidligere. Arbeidet
vil ventelig være avsluttet tidlig neste år.
Styret ønsker alle beboere en fin jul og et fredelig nytt år 2014 – Året da Enerhaugen
Borettslag skal feire sine 50 første år!
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LITT OM SØPPEL I
BORETTSLAGET
Slik de aller fleste vet, kildesorterer vi avfallet i borettslaget. Dette innebærer at alt avfall
som kastes i søppelsjaktene skal befinne seg i en plastpose. Da våre vaktmestre jobber i
søppelrommet, er det lite hyggelig når søppelet finner veien ut av posen, eller ikke har vært i
en pose overhodet. Redaktøren hadde «gleden» av å få se et bilde av en brukt bleie som ikke
befant seg i en pose da den seilte ned søppelsjakten, og det var ikke et hyggelig syn.
Glass skal ikke i søppelsjakten i det hele tatt, da det går i tusen knas inne på søppelrommet.
Glass skal kastes i glasscontaineren på baksiden av E3, og all søppel skal i poser som knytes
med dobbel knute. Husk at vi har flinke vaktmestre som lider for latskapen til beboerne.

JULENS SØPPEL
I anledning julen vil vi gjerne få minne om følgende: Alt av gave- og julepapir, og glanset papir,
skal kastes sammen med øvrig papiravfall. Det eneste du må huske på er å fjerne pyntebånd og
andre innpakningsprodukter som ikke er papir, for eksempel plast og aluminiumsfolie. Fett
og matrester som helles i kjøkkenvasken og toalettet blir deilig rottemat. Mye av fettet fester
seg også i rørene på vei ned til rottene. Derfor er det miljøvennlig, lønnsomt og fornuftig at
du kaster fettet ditt riktig sted.
Slik kaster du fettet:
Ribbefett: Etter at du har stekt juleribba, kan du la stekebrettet med fett stå til den blir kald.
Da vil fettet stivne og du kan lett skrape av fettet og putte i posen for matavfall (eller restavfall).
Bruk tørkepapir for å få med siste rest av fett før du vasker stekebrettet i oppvaskkummen. Et
annet tips er å bruke stekepose når du steker ribba – da vil alt fettet samle seg i stekeposen,
og det er lett og kaste den i avfallet etter at fettet har blitt kaldt. For å få sprø svor, kan du bare
klippe opp stekeposen på toppen de siste minuttene av steketiden.
Pinnekjøtt: Fett i kasserollen etter koking av pinnekjøtt stivner når det blir avkjølt. Skrap ut
fettet og kast det i posen sammen med matavfall (eller restavfall). Bruk tørkepapir for å få med
siste rest av fett før du vasker kasserollen.
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NYE LEKESTATIVER
MELLOM E5 OG E7
Som mange sikkert har lagt merke til har Enerhaugen fått en rekke små, nye beboere det siste
året, og enkelte mener faktisk at det aldri har bodd flere barn i borettslaget enn det gjør nå.
Dette har vi konsekvensen av, og etter at flere foreldre på sommerfesten ytret ønske om huskeog klatremuligheter for sine barn har vi i høst satt opp en dobbel huske og et klatrestativ
mellom E5 og E7. Apparatene er allerede populære, og faktisk er klatrestativet så populært
at vi med det samme vil minne foreldre og andre voksne om at stativet er forbeholdt barn.

5

6

ENERHAUGEN BORETTSLAG
ER PÅ FACEBOOK
Et stort og aktivt borettslag som Enerhaugen har selvsagt funnet veien til de sosiale mediene.
På Facebook kan du få nyheter om hva som skjer i og omkring borettslaget. Styret publiserer
relevant info, samt påminnelser på informasjon som er publisert på oppslagstavler/postkasser.
I tillegg er det en enkel måte å sende inn spørsmål til styret. Om det haster vil vi likevel
anbefale deg å benytte telefonen eller epost til daglig leder.
Videre er siden åpen for å spørre andre beboere om råd, gi bort ditt originale kjøkken,
anbefale en hyggelig håndverker, informere om tiltak i nabolaget etc. Følg oss på Facebook og
bli med i dialogen om borettslaget.
Vi understreker samtidig at all viktig informasjon selvfølgelig publiseres på oppslagstavler/i
postkasser/Ener’n. Facebook-siden er et tilleggstilbud.

NAVN PÅ DØREN?
Mange inngangsdører til leilighetene mangler navn på beboer på selve døren eller på karmen
ved siden av den. Slikt fører til problemer når vaktmester eller styret har beskjeder til de som
måtte bo der, og avisbudene sliter med å få levert riktig avis utenfor riktig dør. Det er ikke
lett å “telle seg frem til“ riktig leilighet når navn mangler, og styret oppfordrer derfor alle til å
sørge for at inngangsdøren er godt merket med navn.
En annen side av saken er at det også er hyggelig å vite hvem naboen er. Det er mer attraktivt
å ta kontakt med noen med et navn på døra!
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God Jul og
Godt Nyttår

TIPS OG INNSPILL? Hvis det er noe du savner informasjon om eller har andre tips

og innspill er du velkommen til å ta kontakt med oss. Send en e-post til styret@ebrl.no

