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STYRET INFORMERER
Bildene i dette nummeret
Bildene du ser i dette nummeret viser den nye kunstveggen vi har fått i “brannveien”. Ta deg
en tur rundt blokkene og få med deg utviklingen i tiden som kommer.

Generalforsamling
3. april klokken 18.00 er det duket for generalforsamling i Enerhaugen Borettslag.
Generalforsamlingen avholdes i St. Hallvards Kirke.
Innkalling med årsberetning er sendt i trykken og blir straks delt ut til alle beboerne. Møt
gjerne opp i god tid med ferdig utfylt registreringsblankett.
Dette er det viktigste beslutningsforumet i borettslaget hvor du som andelseier har mulighet
til å påvirke fremtiden for ditt eget bomiljø. Styret håper på godt oppmøte.

Vaktmesterkontor på ny adresse
Vaktmester har fått nytt kontor i Smedgata 32, samme sted som styret og daglig leder holder til.

Vaktmesterstilling utlyst
Styret har utlyst en ny stilling som vaktmester i borettslaget. Vi håper på mange gode søkere
og regner med å ansette en ny vaktmester i løpet av våren.

Hold av datoen for beboermøte og
ekstraordinær generalforsamling
I tillegg til den vanlige generalforsamlingen, skal vi både ha et beboermøte og en ekstraordinær
generalforsamling denne våren.
På beboermøtet skal vi informere om tilstanden til bygningsmassen vår, og på den
ekstraordinære generalforsamlingen skal vi bestemme planen for hva vi skal gjøre med
bygningsmassen vår.
Hold av disse datoene:
• Beboermøte: 24. april 2018
• Ekstraordinær generalforsamling: 7. mai 2018
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UTEOMRÅDENE
Arbeidet med å oppgradere uteområdet fortsetter,
og med den generøse støtten fra OBOS, kan mange
av de planlagte tiltakene bli til virkelighet.
Dette innebærer et løft for området med mulighet
for spennende aktiviteter for barna, og gode
sosiale uterom/møteplasser som er med på å skape
en hyggelig atmosfære i nabolaget.
Denne oppgraderingen vil komme alle beboere og
naboer til gode. Vi gleder oss til den spennende
fortsettelsen med OBOS, og takker for den
generøse støtten.
28. februar hadde vi åpning av kunstveggen med
barn fra Langeleiken og Enerhaugen barnehage
hvor det ble servert boller og kakao. Det var
fantastisk å se hvordan barna brukte veggen i
lek. Veggen vil nå fortsette «å leve videre» når Jan
Danebod kommer tilbake i mars for å arbeide
videre med maleriet.
Videre kan vi fortelle at du fortsatt kan delta i
beboergruppen om du har lyst å komme med
innspill, og engasjere deg i prosjektet. Arbeidet i
beboergruppen vil tas opp ut over våren, og vi er
alltid på utkikk etter engasjerte beboere.
Spørsmål eller kommentarer, ta kontakt med
jens@lala.no eller kari@lala.no.
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NAVNEKONKURRANSE
«BRANNVEIEN»
I forrige utgave av Ener’n lyste vi ut en navnekonkurranse for
området vi i dag kaller «brannveien». Hittil har det bare kommet ett
forslag, og vi håper at flere ønsker å bidra til å finne et fint navn på
områdets vi er i ferd med å ruste opp. Send inn flere forslag!
Fristen for innsending av forslag utvides til 1. juni 2018. Beboerne vil
deretter få mulighet til å stemme over forslagene som har kommet
inn. Mer informasjon om hvordan dette skal gjøres kommer senere.
Vinner av navnekonkurransen får et gavekort på 500 kroner.

Kart: Google
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NYE PARKERINGSREGLER
Styret har vedtatt nye og tydeligere regler for bruk av garasjeplassene våre. Brannrapporten til
Multiconsult (tidligere Hjellnes Consult) avdekket tilfeller som kan utgjøre risiko for brann.
For å forbedre brannsikkerheten har vi kommet frem til denne regelen:
På en garasjeplass er det bare lov til å parkere en bil. I tillegg kan du ha ett sett dekk på plassen.
Dette betyr at du ikke har lov til å oppbevare andre gjenstander parkeringsplassen.

LADING AV ELBIL
Tilstandsanalysen har avdekket behov for rehabilitering av samtlige garasjeanlegg. Derfor kan
vi ikke få på plass et fremtidsrettet ladesystem før denne rehabiliteringen er ferdigstilt.
Borettslaget har i dag dessverre begrenset kapasitet for lading av elbil i dag. Arbeidet med å
anlegge ladestasjoner har stoppet opp grunnet vedlikeholdsplanen som skal tas opp på den
ekstraordinære generalforsamlingen til våren. Flere står i dag på venteliste for å få ladeplass.
For å gjøre det enklere for beboere som har elbil, har styret derfor kommet frem til en midlertidig
løsning for de som ikke har mulighet til å vente til vi får etablert ordentlige ladestasjoner.
Alle som ønsker mulighet for å lade elbil må melde sin interesse til daglig leder på epost
(dagligleder@ebrl.no) senest 1. mai 2018. Deretter henter daglig leder inn anbud for etablering
av midlertidige ladepunkter.
De som vil ha lademulighet må betale hele kostnaden for å få etablert sitt ladepunkt. Beløpet blir
ikke refundert når installasjonen rives, eller plassen sies opp. Etter denne installasjonsrunden
vil det ikke bli mulighet for etablering av el-lading før garasjene er ferdig rehabilitert.
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PARSELLER
I 2016 etablerte vi 90 parseller hvor borettslagets beboere kan dyrke grønnsaker og andre
planter. Ønsker du mer informasjon eller ønsker å leie parsell se www.ebrl.no eller ta kontakt
med Eivind Åse på hagelaget@ebrl.no
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KONTAKTINFORMASJON

pr. 03/2018

På ebrl.no finner du alltid oppdatert kontaktinformasjon.

Obos
Forretningsfører OBOS: tlf 22 86 55 00
Forvaltningskonsulent: Anne-Lise Jenseth Johansen
Tlf 22 86 57 32. E-post: anne-lise.jenseth.johansen@obos.no
Kontaktes ved spørsmål om faktura, bruksoverlating, endringer i personalia (tlf, e-post, adresse)

Styret
E-post:

styret@ebrl.no

Daglig leder, Aleksander Løkke-Sørensen
Tlf 938 56 582
Besøkstid:

E-post: dagligleder@ebrl.no
Mandager fra kl 17-18 på styrekontoret i Smedgata 32. Avvik kan
forekomme. Ta kontakt om du ønsker å avtale et annet tidspunkt.

Vaktmester
Alf:
Dan:

Tlf: 922 27 976
E-post: vaktmester@ebrl.no
Tlf: 926 47 268 (kun SMS)
E-post: vaktmester@ebrl.no
Arbeidstid: 07:00 til 15:00 hverdager.
Besøkstid: 11-12 på vaktmesterkontoret i Enerhauggata 7.

Forsikring
Meldes til forsikringsavdelingen i Obos
Tlf:
22 86 55 00
E-post: forsikring@obos.no
Forsikret hos Gjensidige
Polisenummer: 86457507
Vakttelefon Gjensidige: 03100
Andelseier må regne med å betale egenandelen selv (kr 6 000,- / 10.000,-)

Radiator og vannlekkasje
Ta kontakt med vaktmester på dagtid, eller Rørteknikk:
Tlf:
23 33 80 50
E-post: post@rorteknikk.no
www.rorteknikkvvs.no

TV: Canal digital
Tlf:
915 06 090
www.canaldigital.no

Åpningstider: 08.00 - 23.00

Internett: OpenNet
Tlf:
21 01 61 50
E-post: post@opennet.no
Åpningstider:
Man - fre: 08:00 - 20:00, lør: 10:00 - 14:00, Søndag: Stengt
www.opennet.no
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