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SLUKKING AV ANALOG-TV UTSATT
HERTZ BILPOOL
OPPGRADERING AV UTEOMRÅDENE

STYRET INFORMERER
DE NYE HEISENE
Styret har hatt sluttbefaring med KONE. Kun noen mindre reklamasjons-arbeider gjenstår
nå. Og snart kommer veggdekor i heisene, med både Enerhaug-historikk og spennende blikk
på oss fra oven.

NYE DØRER TIL LEILIGHETENE
Styret har valgt firmaet DVS Entreprenør AS til jobben med å skifte ut alle de opprinnelige
leilighetsdørene samt senere innsatte dører som andelseier ønsker å bytte til bedre dør. Vi
håper alle de anslagsvis 200 nye dørene er på plass innen jul. Alle andelseiere vil få detaljert
info om kort tid, når alle avtale-detaljer er avklart.

DRENERINGSARBEIDER
Utbedring av dreneringen er sluttført i uteområder mellom Enerhaugt 5 og 7 og ved Smedgt
34. Dermed bør lekkasje-problemene ned til garasjene være over.

KONTROLL AV UTEOMRÅDENE
Styret har utvidet omfanget av kontrollene NOKAS gjør på nattestid rundt i borettslaget. Det
for mer effektivt få bort folk som ikke har noe hos oss å gjøre.

BRANN I T-BANENS LUFTEKANAL
Til tross for flere purringer fra vår side måtte det en brann til i sommer for å få de ansvarlige
til endelig å sikre bedre luftekanalene mellom vår «brannvei» og Åkebergveien. Vi håper det
nå endelig blir slutt på at kanalene brukes til uønsket overnatting.

RØYKING PÅ BALKONG? VIS HENSYN
Styret vil oppfordre røykere til å vise hensyn til sine naboer i forbindelse med røyking på
balkongen. På grunn av byggets konstruksjon og at vi bor tett i blokkene er det fort gjort at
røyklukt siver inn i luftekanaler og vinduer. Dette kan være spesielt plagsomt for mennesker
med astma og luftveisrelaterte plager. Vi ønsker et sunt bomiljø her på Enerhaugen og
oppfordrer derfor den enkelte om å vise særskilt hensyn ved røyking på balkongen.
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SLUKKING AV ANALOGE
TV-SIGNALER UTSATT
De varslet først høsten 2015, men nå vil Canal Digital slukke de siste analoge signalene i
kabelnettet i løpet av første halvår 2016. Det betyr at de som i dag ser TV ved å koble en
antenneledning direkte mellom TV-en og vegguttaket, må skaffe seg en TV-boks eller
kortleser til sin TV.

Hva menes med analoge tv-signaler?
Analog-TV er den eldste måten å motta TV-signaler på via antennekontakten på TV-en. Inntil
2009 kunne man, uten en dekoder, ta inn analoge signaler med en vanlig antenne på hustaket.
Etter 2009 har analoge TV-signaler kun vært tilgjengelig via kabelnettet, hvor noen tv-kanaler
er distribuert analogt i tillegg til at de sendes digitalt. De siste årene er antall analoge kanaler
gradvis redusert, og per i dag er det 11 kanaler som sendes analogt hos Canal Digital.
Styret er i dialog med Canal Digital Kabeltv for å finne en løsning der digital-tv tilbys til alle
beboere uten ekstra kostnader for borettslaget eller den enkelte. Vi tilstreber en løsning der
den enkelte kan få hjelp til installasjon av nødvendig utstyr og oppsett av tv-kanaler. Dersom
du er blant de som ikke har tv-dekoder og som får analoge tv-signaler rett fra antenneuttaket
i veggen kan det derfor være smart å avvente innkjøp av dekoder inntil ny avtale foreligger.
Informasjon om de nye betingelsene vil bli distribuert så snart den nye avtalen er signert.

HERTZ BILPOOL
De siste årene har Bilkollektivet hatt biler i vår garasje under Smedgata 32/34. Dette er et
populært tilbud blant våre beboere, og fra i høst kommer det også et nytt alternativ gjennom
Hertz Bilpool. Hertz får leie to av våre parkeringsplasser bak Enerhauggata 7, og her skal det
stå én ren elbil og en hybridbil som kan leies på både times- døgn og ukesbasis. Bilene lades
på parkeringsplassen, og ettersom bilene står på vårt område vil alle beboere i Enerhaugen
borettslag kunne leie bilene uten å betale innmeldingsavgift eller abonnementsavgift.
Vi håper og tror dette vil være et tilbud som blir godt tatt imot som et miljøvennlig og rimelig
alternativ til å ha egen bil, og kommer med mer informasjon når bilene og ladepunktene er
på plass.

3

OPPGRADERING
AV UTEOMRÅDENE
Visste du at borettslaget ditt eier halve Gartnerløkka ned mot Tøyengata? Visste du at vi eier
hele området bak St. Hallvard kirke? Og skrenten ned mot Åkebergveien og Platous gate? Og
bakken fra Smedgata 32 og ned til Sørligata? Ser du på områdene rundt oss på Grønland og
Tøyen er det nesten uforskammet hvor mye utendørsareal Enerhaugen Borettslag har. Det
som imidlertid er paradokset er at våre egne beboere knapt nok er klar over det – og i enda
mindre grad benytter seg av det. Når sist så du et forelsket par sitte på benken bak St. Hallvard
kirke eller barna våre leke på Gartnerløkka? Vi er med andre ord i den litt spesielle posisjonen
at vi faktisk ikke mangler uteareal, vi trenger bare å bli flinkere til å bruke det.
Per i dag er det i praksis bare ytterste del av området mellom Enerhauggata 7 og Enerhauggata
5 som brukes aktivt av våre beboere samt området bak kirken som får besøk av en og annen
hundelufter. Årsaken er kanskje at folk ikke føler seg trygge på store deler av uteområdene
våre, derfor bruker de dem ikke. Av den grunn ønsker de at styret gjør mer for å holde
kriminalitet og uønsket adferd ute i form av flere og bedre låser, gjerder og så videre. Det kan
godt hende at noe av løsningen ligger der, men hva om vi snur problemstillingen på hodet?
Sett at utearealene våre ble brukt mer aktivt av beboerne, ville det da vært mindre uønskede
aktiviteter og personer der?
Selv om mange ønsker det, tror ikke vi i styret løsningen er å stenge oss inne. Noen steder skal
vi vise tydeligere hvor eiendomsgrensene går, men om barna i Smedgata og Borggata leker
på våre stativer tenker vi at det også er positivt for barna i borettslaget; om naboene lufter
hundene sine på våre arealer kan vi kanskje bli lettere kjent med dem enn om vi stenger dem
ute. Derfor ønsker vi å si ”nå er du på Enerhaugen Borettslags private område. Velkommen!”.
Med det sagt er vi ikke blinde for den uønskede atferden som skjer rundt blokkene våre. Vi
har høyst reelle problemer med ran, narkotikaomsetning og -bruk, bilbranner og annet som
alle ønsker å få bukt med, men vi tror løsning ligger i å lage uteområder som er gode å være i
for våre beboere så vel som nabolaget ellers. Og som dermed gjør det mindre attraktivt å drive
med lumske aktiviteter rundt blokkene våre.
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”Naivt”, vil noen si. ”Setter vi opp blomster kommer det bare noen og river dem ned igjen”. De
får sikkert rett også, men skal vi la det stoppe oss? Dette handler om eierskap, og det handler
om mer enn hvor tomtegrensene går; om vi ikke tar eierskap til områdene rundt oss er det
noen andre som gjør det. Vi i styret ønsker derfor å gjøre det vi kan for at de gode kreftene
får plass på utearealene, men det krever at du som beboer også engasjerer deg. Hva ønsker du
deg? Hva kan få deg til å bruke utearealene mer, til å snakke mer med naboen på plenen og å
fortrenge kriminaliteten? Det er lett å peke på problemene, men hva kan vi gjøre sammen for
at det skal bli bedre å være utendørs på Enerhaugen?
For å ta tak i dette har vi i styret engasjert LARK Arkitekter til å lage et forslag til en utendørsplan,
og allerede i fjor gjennomførte vi en uhøytidelig undersøkelse hvor vi fikk en mengde
gode forslag samt en viss oversikt over interesse for parsellhager og sykkeltilrettelegging.
Arkitektene har tatt med seg dette og laget et forslag som vi skal ta stilling til. Parsellhagene
er allerede til behandling hos Plan og Bygningsetaten, men resten av planen er fortsatt åpen
for diskusjon og det er nå du har sjansen til å si din mening: 17 september kl. 18 inviterer vi
til et informasjonsmøte i St. Hallvard kirke. Her vil du få se tegningene i stor skala, møte
styret og arkitektene og få informasjon om hva vi har tenkt så langt. Vi oppfordrer alle til å
engasjere seg, og ikke minst tenke over hva de selv kan bidra med for at vi skal klare å gjøre
utearealene til våre egne.
Vel møtt til beboermøtet!
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BEBOERMØTET
ANGÅENDE UTEOMRÅDENE
TORSDAG
17. SEPTEMBER KL.18
I ST. HALLVARD KIRKE

