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STYRET INFORMERER
TILSTANDSVURDERING OG VEDLIKEHOLDSPLAN
Styret har fått en innledende presentasjon fra Hjellnes Consult av tilstandsvurderingen.
Før året er omme får vi den ferdige rapporten med forslag til vedlikeholdsplan for de neste
ti årene. Styret må gjøre en grundig gjennomgang av materialet og finne en egnet måte å
informere beboerne om innholdet.

ØKNING AV FELLESKOSTNADENE OG LEIEN AV GARASJEPLASS
Alle andelseiere har fått varsel i postkasse eller som brev; felleskostnadene (unntatt betalingen
for TV & bredbånd) økes fra 1. januar 2017 med 5%. Dette er på grunn av kostnadsutviklingen
og behovet for å styrke borettslagets disponible midler (som på 6 år er redusert fra 10 til 2
millioner). Samtidig økes garasjeleien med 5% (kun økt én gang før de siste 10 årene).

DATO FOR GENERALFORSAMLINGEN NESTE ÅR
Datoen er torsdag 30. mars 2017. Det kommer rundskriv i januar om dette.

BRANNSIKKERHET
Arbeidet med utskifting av alle røykvarslere (med unntak av de som ble skiftet i 2012) og alle
håndslukkere starter opp i Smedgata 32 og 34 den 15. og 16. desember. De øvrige blokkene tas
fra januar 2017. Alle blir varslet i god tid med detaljert informasjonsbrev.

BONING OG VASKING AV VINDUER I KORRIDORENE
Arbeidet er i gang og avsluttes 15. desember.

PROSJEKTSTØTTE FRA KOMMUNEN
Vi har fått støtte med kr 350.000 til parsellhageprosjektet og kr 153.000 til forprosjekt på
utbedring av «brannveien».

VAKTMESTERKONTORET
På grunn av sykdom på kontoret jobber styremedlem Leif Skuterud inntil videre en del timer
som vikar slik at vi får arbeidet unna.

Styret
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BRANNVEIEN
Fra mørk gjennomfartsåre til trivelig destinasjon? Lala Tøyen har levert
et forprosjekt for hvordan Brannveien kan bli. På nyåret får du planen
presentert, og det blir mulig å melde seg til en referansegruppe.
Brannveien er veien som går på baksiden av blokkene fra E7 og bortover mot Sørligata. I dag
er det en mørk gjennomfartsåre med en del uønsket opphold. Arkitektene i Lala Tøyen har nå
levert et forprosjekt, også kalt mulighetsstudie, for hvordan Brannveien kan bli en destinasjon
for området rundt Tøyen. Ideen er at borettslaget skaper en trivelig atmosfære gjennom å
aktivisere området. På den måten kan vi både skape mer trygghet og være en positiv og åpen
del av Tøyen.
I forprosjektet har de valgt å se på ulike aktiviteter som kan føre til at strekningen blir brukt
på en annen måte enn i dag. En oppgradering av Brannveien vil være av positiv effekt og verdi
for borettslaget, men også for hele nærområdet.
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Destinasjon, klatrepark og utkikksplatå
Lala Tøyen har laget en tittel for prosjektet som er «Enerhaugen som destinasjon, klatrepark
og utkikksplatå». For å oppnå dette, går forlaget, kort oppsummert ut på fem punkter:
1. Etablere nytt platå og møteplasser
Skape nytt samlingssted; Utvide Brannveien i Smedgata med et platå som skaper et nytt
byrom med fantastisk utsikt over byen og spektakulær arkitektur. Trær og grønt bevares, og
det tilrettelegges for ny sosial infrastruktur.
2. Belysning
Skape «wow-effekt» og tilrettelegge for mer ønsket aktivitet og opphold på kveldstid. Dette er
tiltak som bidrar til å øke trygghetsfølelsen.
3. Klatrevegg
Tilrettelegge for ny aktivitet og skape det beste utomhusanlegg for klatring rettet mot barn
og unge i Oslo.
4. Ny kobling
Forbedre forbindelse med Åkebergveien og dermed resten av byen.
5. Komplimenterende aktiviteter
Med tiden kan det tilrettelegges for enda flere sosiale tiltak. Enkle komplimenterende
aktiviteter som sport, lek og opphold kan med tiden etableres for å nå ut til flere målgrupper.
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Finansiering og dine muligheter til påvirkning
Tilskuddet vi fikk fra kommunen til denne mulighetsstudien har forutsatt at området sees i
sammenheng med Tøyenløftet. Med de innspillene vi nå har fått i forprosjektet levert av Lala
Tøyen har styret tro på at dette er et prosjekt kommunen ønsker å støtte videre.
Finansiering for prosjektet avhenger av ambisjonsnivået, og mulighetene for tilskudd og
økonomisk støtte til prosjektet er mange. Definisjonen av prosjektet og de forespeilede
aktivitetene gjør det mulig å søke om støtte fra ulike instanser, og dersom prosjektet oppnår
en god forankring i nærmiljøet vil det virke positivt inn på eventuelle søknader om tilskudd.
Styret planlegger et beboermøte på nyåret der det vil bli holdt en presentasjon av
mulighetsstudien. På møtet kommer vi også til å sette sammen en referansegruppe for de som
ønsker å påvirke og komme med innspill til den videre prosessen.
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RYDDING AV PARSELLENE
I sommer sto Enerhagen i all sin prakt, nå kles den snart i vinterens drakt.
Før vinteren kommer, gjør din parsell klar til å møte atter en sommer
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TØYENSK JULEMARKED
Lørdag 3. desember var det tradisjonen tro julemarked på Tøyen. I år kunne du få alt fra
hårklipp til live musikk på markedet. Stemningen var på topp mellom klær, gavekjøp og
matboder.
Forrest på plassen utenfor Tøyen skole stod en gjeng og danset til musikken fra scenen. I
motsatt ende, på baksiden av Kjølberggata 1, var lekeplassen transformert til Roots Corner
med musikk som pumpet ut i heftige rytmer mot barna som satt og beveget seg til rytmen
mens de stekte pinnebrød på bål.
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TIPS OG
INNSPILL?
Hvis det er noe du savner informasjon
om eller har andre tipsog innspill er du
velkommen til å ta kontakt med oss.
Send en e-post til styret@ebrl.no.
Vi ønsker gjerne leserinnlegg,
historier og bilder, både til Ener’n
og til hjemmesiden.

