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STYRET INFORMERER
Endelig er det siste nummeret av Eneren klart og siden sist har borettslaget
avholdt den årlige generalforsamlingen og lagt bak seg en litt våtere og kaldere
mai måned enn i fjor. I denne utgaven av Enern vil du kunne oppdatere deg på det
som er nytt i borettslaget vårt og det har skjedd mye hos oss den siste tiden, selv
om mye pågår «under panseret». Vi nærmer oss sluttfasen på forprosjektering
av garasjerehabiliteringen. Denne saken vil bli lagt frem på en ekstraordinær
generalforsamling for andelseierne, trolig til høsten. Styret har jobbet med denne
saken siden i fjor vår og du kan lese mer om fremdriften i dette nummeret av Enern.

Brannveien – hurra for Oslo Kommune
Styret jobber videre med den store utendørsplanen med fokus på den delen av området
vårt som i dag kalles «Brannveien». Rett før Enern gikk i trykken fikk vi en gladmelding borettslaget har fått tildelt enda mer støttemidler fra Oslo Kommune. Det er tre hovedområder
som er i fokus nå: buldrevegg, utsiktsplatå og trappeadkomst fra Åkebergveien, i tillegg til
belysning og vegetasjon.
Les siste nytt om Brannveien, hvor mye penger vi har fått tildelt av Oslo Kommune denne
gangen og hvordan du kan melde interesse for å bli med i referansegruppen i en egen sak i
dette bladet.

Kalde leiligheter og rør
I henhold til retningslinjene for fyring så skrudde vi av varmen i borettslaget rett før påske:
«All varme skal vurderes stengt fra og med første vedvarende varmeperiode etter midten
av april».
Det ble en litt kjøligere periode i starten av mai enn det vi hadde forventet. For å bistå beboere
som hadde behov for mer varme så lånte borettslaget ut varmeovner for de som tok kontakt
med vaktmesterne. Når varmen skrus av på våren så settes det alltid i gang service og større
vedlikehold på anlegget som vi ikke kan gjøre midt i fyringssesongen. Derfor er det svært
vanskelig og komplisert å sette i gang fyringsanlegget før dette er gjennomført. Heldigvis var
den kjølige perioden i mai over i løpet av en ukes tid og vi regner med å vente med oppstart
av anlegget til ut på høsten igjen. Du kan lese mer om fyring og se energiregnskapet for
borettslaget i en egen artikkel i denne utgaven.
Som flere beboere helt sikkert har lagt merke til, spesielt i Enerhauggata 5, så har det vært
enkelte utfordringer med fjernvarmeanlegget den siste tiden. Det har medført iskaldt vann
i kranene og oftest har dette fenomenet oppstått i helgene når vaktmester har fri. Feilen
oppstod på den delen av fjernvarmeanlegget som Fortum er ansvarlig for å vedlikeholde. De
har nylig byttet ut en del kritiske komponenter og nå ser det ut til at alt fungerer som det
skal. Daglig leder og styret er i dialog med Fortum Fjernvarme for å sikre bedre og mer stabil
leveranse og for å unngå at slike situasjoner oppstår igjen.
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Lekkasje på blandebatterier
Vi opplever også problemer med varmtvann på enkelte stiger i E3 og S34 som følge av
lekkasje på ett eller flere blandebatterier. En stige består av alle leiligheter oppover i blokka
som deler på samme vannrør. Nummeret på stigen er det samme som de to siste sifrene i ditt
leilighetsnummer. Vaktmesterne jobber seg systematisk igjennom denne problemstillingen,
men dessverre tar det noe tid fordi de trenger adgang til alle leilighetene som deler på
samme stige for å få oversikt. Vi ber de berørte beboerne om å utvise litt tålmodighet
slik at vaktmesterne får gjort jobben sin da dette er svært omfattende arbeid. Borettslaget
gjennomførte i samarbeid med Rørteknikk en kontroll av varmtvann og blandebatterier i
samtlige leiligheter i 2013. Styret vurderer fortløpende om det skal settes i gang en tilsvarende
kontroll igjen, men fordi dette er svært tidkrevende og legger beslag på mye ressurser så
ønsker vi ikke å gjøre dette før vi ser at det er helt nødvendig. Andelseiere som får påvist feil
på sitt anlegg vil få pålegg om utbedring og krav om dokumentasjon på gjennomførte tiltak.
En enkelt feil på ett blandebatteri kan i ytterste konsekvens skape følgefeil for alle de andre
leilighetene i samme blokk. Vi oppfordrer alle andelseierne om å ta godt imot vaktmesterne
når de eventuelt ber om tillatelse til å se nærmere på VVS-anlegget i din leilighet.

Nytt betalingssystem i vaskeriene i E5
Vaskeriet i Enerhauggata 5 ble rett før påske oppgradert med ny betalingsautomat og et
mer fremtidsrettet system for reservasjon av vasketid. Vi opplevde noen barnesykdommer
i starten, men nå ser det ut til at systemet fungerer stabilt. Årsaken til at vi bytter system
er at de gamle kortautomatene har levd ut sin forventede levetid, de er svært kostbare å
reparere og utstyret er vanskelig å få tak i. Det nye systemet «overvåker» vaskemaskinene og
vil være billigere i drift over tid. De resterende vaskeriene i borettslaget vil bli oppgradert etter
sommerferien. Nærmere informasjon om dette vil komme i form av oppslag på infoskjerm, i
postkassene og på www.ebrl.no.

Oppgradert låsesystem i felleskorridorene i S32 og S34
Et nytt låssystem i felleskorridorene med tilbakerømningsmulighet er under utprøving
i Smedgata 34 og Smedgata 32. Dette systemet erstatter den velkjente «plastkoppen» som
preger fellesdørene i borettslaget vårt i dag. Dersom en brann skulle oppstå og det vil være
behov for å åpne fellesdører i korridorene uten nøkkel så vil anlegget utløse en svært (!) høy
alarm. Erfaringene så langt er gode og vi håper å kunne installere dette systemet i resten
av borettslaget så snart vi er ferdig med å evaluere prosjektet. Målsetningen med denne
investeringen er at det skal bidra til at borettslaget vårt oppleves som enda tryggere fordi det
blir en høyere terskel for å åpne fellesdører uten nøkkel. Låssystemet er for øvrig klargjort for
å kobles på et eventuelt felles brannvarslingsanlegg dersom borettslaget ønsker å oppgradere
brannsikkerheten ytterligere i fremtiden.
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Nye vifter i S32 og S34
Den gamle viften i Smedgata 34 som drar luft ut fra bad og kjøkken i leilighetene trakk sitt
siste sukk i vinterferien. Dette medførte stillestående luft og dårlig ventilasjon i leilighetene
og ny vifte ble bestilt og montert før påsketider. Vi byttet også ut viften i Smedgata 32 i samme
slengen da denne også var moden for oppgradering.
De nye viftene er trykkstyrte og skal være mer effektiv enn de forrige. Beboere som opplever
problemer med ventilasjon bes kontakte vaktmesterne eller daglig leder slik at vi kan sørge for
at systemet fungerer mest mulig optimalt.

Nytt renholdsbyrå
Borettslaget har fått på plass en ny avtale for renhold og det nye selskapet heter NovaRen. På
grunn av mangelfullt renhold og etterslep bestilte vi en ordentlig nedvask av hele borettslaget
som ble utført i store deler av april. Fra og med mai har de gått i gang med ordinært renhold
i borettslaget. En av fordelene med den nye avtalen er at den er svært detaljert og inneholder
gode rutiner for å følge opp renholdet over tid.
Som mange av beboerne sikkert er kjent med så har borettslaget mange originale løsninger og
hver blokk har sine spesielle særegenheter. Vi må derfor belage oss på å la det nye selskapet få
gjort seg litt kjent før vi kan forvente at alt er på stell.
Tilbakemeldinger om dårlig renhold i borettslaget kan sendes til dagligleder@ebrl.no. Vi blir
ekstra glad når du dokumenterer dette med bilder og konkrete eksempler.

SMS-tjenesten
Borettslaget varsler beboerne om viktige saker per SMS og vi opplever for tiden en stor økning
i påmeldinger. I skrivende stund (midten av mai) har vi 437 aktive brukere i SMS-løsningen
vår. Hittil i år har vi fått hele 55 nye registrerte brukere til tjenesten (mot 39 nyregistreringer
i hele fjor).
SMS-tjenesten benyttes til å varsle om vannstenging, planlagte strømbrudd og internettforstyrrelser, samt andre saker som haster å få ut. I tillegg benytter vi selvsagt de andre
kanalene våre som infoskjermene og nettsiden vår, men dersom du ønsker å motta rask
informasjon er dette en smart tjeneste å benytte seg av. Du registrerer deg enkelt på nettsiden
vår og det er kostnadsfritt å motta meldingene. Flytter du internt i borettslaget? I så fall er det
også fint om du gir oss beskjed i samme skjemaet: www.ebrl.no/sms-varsling
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Ring borettslaget dersom det haster
Dersom du opplever alvorlige feil på fellesanlegg/utstyr så er det lurt å ringe borettslaget på
tlf 923 02 123. Dette gjelder dersom du oppdager innbrudd eller innbruddsforsøk, feil på
porttelefon, problemer med en eller flere heiser, vannlekkasje på rør eller radiator og annet
viktig utstyr som er ute av funksjon. Både vaktmester og daglig leder besvarer telefonen og du
blir satt over til den som har vakt.
Ved lekkasjer er det viktig å få stoppet vannet så fort som mulig, så ta gjerne direkte kontakt
med rørlegger dersom du ikke får svar fra borettslaget på første forsøk. Borettslaget har
avtale med Rørteknikk og de kjenner anlegget vårt godt. Rørteknikk har døgnvakt og nås per
tlf: 23 33 80 50.
Ved henvendelser som ikke haster like mye så kan du fint benytte e-post: vaktmester@ebrl.no,
dagligleder@ebrl.no og/eller styret@ebrl.no

Foto: Tron Hirsti
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FORPROSJEKT REHABILITERING
AV GARASJEANLEGGENE
Et forprosjekt vedrørende rehabilitering av garasjeanleggene (Delprosjekt 1) ble vedtatt av
generalforsamlingen på en ekstraordinær generalforsamling våren 2018. Styret inviterte på
forsommeren i fjor syv foretak til befaring av anleggene med formål om å motta pristilbud
på prosjektering. De inviterte foretakene var OBOS Prosjekt, Selvaag Prosjekt, Multiconsult,
COWI, Rambøll, Sweco og Norconsult. Etter tilbudsfristens utløp mottok vi tilbud fra
Selvaag prosjekt, OBOS prosjekt, Multiconsult og Norconsult. Det er videre avholdt
tilbudsmøter med presentasjon og gjennomgang av tilbudene, samt oppfølgingsmøter med
de to som vi valgte å gå videre med før endelig beslutning ble tatt.
Med bakgrunn i den tilbudsprosessen som ble kjørt sommeren/høsten 2018 så valgte
styret å gå videre med Norconsult AS som borettslagets rådgiver. Norconsult holder nå
på å prosjektere og beskrive nødvendige arbeider som underlag for en planlagt anbuds-/
tilbudsprosess.
Prosjektet innebærer en plan for oppgradering av borettslagets tre garasjeanlegg, herunder
betongrehabilitering, med en anbefalt strategi basert på:
• Elektrokjemisk passivering (kloriduttrekk)
• Re-alkalisering
• Mekanisk reparasjon
I tillegg kommer overflatebehandling, membranarbeider/tekking av dekker og overdekte
betongdekker med takhager, elektriske anlegg, ventilasjon, og utskifting av porter og dører.
I tillegg skal brannsikkerheten bedres i forhold til dagens byggeforskrifter, særlig knyttet til
varsling, sprinkelanlegg, brannskiller, branndører og merking av rømningsveier. Det er også
anbefalt at dreneringen rundt garasjene skiftes der det er nødvendig. I planleggingen ses det
også på elbillading og mulighet for boder i tilknytning til parkeringsplassene.
Prosjektet er noe forsinket i forhold til opprinnelige planer som styret hadde, men vi håper
at de siste brikkene faller på plass snart slik at det kan bli sendt ut tilbudsmateriell til
entreprenører i løpet av forsommeren/tidlig høst 2019.
Etter tilbudsrunden vil de mottatte tilbudene bli evaluert sammen med Norconsult og vi
vil deretter avholde en ekstraordinær generalforsamling hvor borettslaget tar stilling til
planene, kostnadene og låneopptak.
Vi vil jevnlig komme med informasjon underveis, og så fremt generalforsamlingen
godkjenner de endelige planene og arbeidene blir igangsatt vil vi komme tilbake til trinnvis
rehabilitering for de ulike garasjeanleggene og muligheter for midlertidig parkering.
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FJERNVARMEFORBRUK I
BORETTSLAGET
Det kom noen spørsmål på årets generalforsamling om energiforbruket og prisen på
oppvarming i borettslaget. Derfor har vi satt opp en tabell som viser forbruk og pris de siste
fire årene. Borettslaget har fjernvarme fra Fortum som brukes til å varme opp leilighetene
våre og varmtvannet i springen. Energiforbruk er den største enkeltkostnaden borettslaget
har. Endringer i pris og forbruk får derfor store konsekvenser for økonomien til borettslaget.
Under har vi laget en tabell som viser energiforbruket og energikostnader fra 2015 - 2018
samt stipulerte verdier for 2019 (basert på analyser fra Fortum Fjernvarme).
Rød kolonne er energikostnader. Sort kolonne er energiforbruk.

E3
E5
E7
S34
Forbruk kwt Forbruk kwt Forbruk kwt Forbruk kwt TOTAL KW

FAKTURERT
TOTALT

Pris per
kwt

Prosentvis
økning fra
2015

2015

1063280

751370

933750

1119990

3868390

kr 2 888 580

kr 0,75

2016

1148670

817540

946520

1194370

4107100

kr 3 304 433

kr 0,80

7,75%

2017

1175140

868440

918370

1248550

4210500

kr 4 087 326

kr 0,97

30,00%

2018

1069450

830910

915400

1125670

3941430

kr 4 110 604

kr 1,04

39,67%

2019*

995220

757900

959710

1019590

3732420

kr 4 671 139

kr 1,25

67,60%

*2019-tall er estimater fra Fortum

Forbruket av fjernvarme i borettslaget er relativt stabilt til tross for at vi har hatt både kalde
og milde vintre de siste årene, mens energiprisen har derimot økt med 40 % i perioden
2015 - 2018. Dersom vi følger prognosene til Fortum vil prisen øke med ytterligere 20 % i
inneværende år. Energikostnadene for bruk av fjernvarme følger prisutviklingen til de norske
strømprisene. Det betyr at borettslaget kommer til å merke de kraftige prisøkningene som har
vært på strøm hittil i 2019. Styret har tatt høyde for denne økningen i årets budsjett.
Hva kan vi gjøre for å spare energi?
Alle kan gjøre enkle tiltak for å spare energi
• Holde dører lukket til rom som ikke brukes på dagen, eks soverom, bod, ekstra rom.
• Ikke la vinduene bli stående åpne i lang tid når du lufter. Det er bedre å åpne vinduene
helt i fire til syv minutter. Vinduer som står litt åpne, slipper lite frisk luft inn, men mye
varme ut.
• Ta en dusj i stedet for å bade. Et karbad krever tre ganger så mye vann og energi som en
dusj. Når du dusjer, kan du for eksempel skru av dusjen mens du såper inn kroppen.
• Når du hører «klukkelyder» i varmerørene, er dette et tegn på at varmefordelingen
i radiatorene ikke er jevn. Det vil si at vannet ikke sirkulerer slik det skal. Da er det
nødvendig å lufte radiatorene.
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STATUS OPPGRADERING
BRANNVEIEN
Siden sist nummer av Ener’n, har veggmaleriene blitt flyttet til ny plassering på vestsiden
av Enerhauggata 3. Grunnen til dette er at det i forbindelse med garasjerehabiliteringen var
behov for å gjøre undersøkelser på veggen bak forrige plassering.
Vi har innhentet priser fra 3 aktuelle entreprenørselskaper, for å se om de foreslåtte tiltakene
er innenfor budsjettrammen vår. Svarene fra entreprenørene kom etter påske, og vi ser at det
blir behov for å prioritere hvilke tiltak som skal gjennomføres, da vi ikke har finansiering
til å dekke alle foreslåtte tiltak. Referansegruppa innkalles i juni for å være med å prioritere
innenfor budsjettet. Styret ser behov for at Brannveien-oppgraderingen koordineres med
Garasjeprosjektet, og tilbyderne har derfor fått beskjed om at kontraheringsprosessen står på
vent til over sommeren.
En gledelig nyhet som kom oss i hende sist uke, er at vi får tilskudd til prosjektet fra Oslo
Kommune sin Oslo Indre Øst-satsing. De vil dekke 10% av kostnadene for tiltakene, oppad
begrenset til kr 1 462 000. I tildelingsbrevet står det at søknaden innvilges «da det vurderes at
tiltaket/-ene støtter opp om ordningens formål og utfyller kriteriene i utlysningsteksten. Formålet
med bomiljøtilskuddsordningen er å bidra til attraktive og sosiale bomiljøer som fremmer
kontakt mellom mennesker. Tiltaket har som formål å bidra til trivsel, sosial samhandling,
kompetanseheving og/eller trygghet i lokale bo- og nærmiljø.»
Astrid som nylig ble valgt inn i styret har overtatt hovedansvaret for dette prosjektet på
vegne av Styret. Er det spørsmål knyttet til prosjektet, kan de sendes til astrid@ebrl.no. Det
er fremdeles plass til flere engasjerte beboere i referansegruppa, så ta gjerne kontakt om du
kunne tenke deg å bli med!
I tillegg til tilskuddet nevnt ovenfor, drives prosjektet fremover takket være støttemidler fra
OBOS, Sparebankstiftelsen og Oslo Kommune. Vi lover å kalle inn til et beboermøte før vi setter
de første spadestikkene i jorden for å informere om fremdriften i dette spennende prosjektet.
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SOMMERFEST!

Torsdag 13. juni kl. 17.00 - 19.00
Årets sommerfest arrangeres på plenen mellom
nummer 5 og 7. Vi starter med å fyre opp grillen fra
klokken 17 og avslutter klokken 19. Borettslaget stiller
med pølser og is.
Vi krysser fingrene for fint vær, men heldigvis har vi
også fine telt som kan beskytte mot eventuelt regn.
Håper mange har anledning til å dele et måltid, bli
bedre kjent med naboene og markere at beboere i
Enerhaugen Borettslag ønsker sommeren velkommen.

Foto :Børre Ludvigsen

CONTAINER I BORETTSLAGET
I Enerhaugen Borettslag har vi tradisjon for å leie containere regelmessig slik at beboerne på
en enkel måte kan kvitte seg med større gjenstander og elektrisk avfall. Containerne settes ut
hver tredje måned og de vil bli plassert ut på følgende datoer i 2019:
03.06 til 07.06 Blandet avfall + elektrisk
02.09 til 06.09 Blandet avfall + elektrisk
02.12 til 06.12 Blandet avfall + elektrisk
Containerne står alltid fra mandag til fredag. Blir de fulle så bestiller vi tømming og det
blir satt ut nye containere fortløpende. En stor og en mindre container blir plassert ved
Enerhauggata 5 og tilsvarende i bakgården til Smedgata 32 og 34.
I de store containerne skal du kun kaste ordinært avfall. Den minste containeren er til elektrisk
avfall (for eksempel lamper, brødristere, TV og annet elektrisk forbruksmateriell).
Malingsrester, løsemidler, brannslukningapparat o.l. regnes som farlig avfall. Dette må du
ikke kaste i containere eller søppelsjakter, men selv levere som spesialavfall på nærmeste
miljøstasjon.
Husk at det er mulig å levere avfall (inkludert farlig avfall) helt gratis på Kampen
minigjenbruksstasjon eller Grønland/Tøyen mobile minigjenbruksstasjoner.

INFOSKJERMER VED
INNGANGSPARTIENE
Inngangspartiene våre har nylig fått et nytt tilskudd – en infoskjerm som både styret,
vaktmester, daglig leder og beboerne i borettslaget kan benytte aktivt. Enerhaugen Borettslag
består av 472 leiligheter fordelt på fire høyblokker og to lavblokker og derfor skjer det også
mye hos oss til enhver tid. Styret ønsker å gi deg som beboer oppdatert informasjon så raskt
som mulig og nå så mange som mulig og det er blant annet bakgrunnen for at vi nå har
etablert disse skjermene.
I hovedsak kommer vi til å publisere informasjon her som også er offentlig tilgjengelig på
nettsidene våre, men fordelen er at dette er en kanal som enkelt når alle i borettslaget – ikke
bare de som oppsøker ebrl.no.
Beboerne kan også publisere meldinger til sin boligblokk ved å sende ut en SMS til et
nummer som står på skjermen. På den måten kan beboerne for eksempel varsle om planlagte
oppussingsarbeider eller det kommende 50-årslaget som avholdes neste helg.
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BYTTEHYLLER
Borettslaget hadde i en periode ”byttehyller” i vestibylene. Styret arbeider med et prosjekt for
å finne en egnet plassering i hver blokk. Vi vet at de er populære blant mange beboere, men
dessverre opplevde vi også mye rot og søppel i og rundt de gamle hyllene. Styret er også opptatt av
hvilket inntrykk beboere og besøkende får når de kommer inn i vestibylene. Vi ser også på tiltak
som kan bedre førsteinntrykket som er svært viktig og som er med på å definere attraktiviteten.
Dette er også en viktig indikator som er med på å definere prisnivået på leilighetene.
Slik hyllene var plassert tidligere var ikke i tråd med brannvernlovgivningen og
bygningslovgivningen (rømningsveier etc.). De kunne derfor ikke fortsette å være montert på
opprinnelig sted. Plassen de var montert på var dessuten den mest optimale plasseringen for
de nye infotavlene for blokkene E3, E5, E7 og S34.
Målsetningen vår er å lage noen klare regler for bruk av byttehyllene, samt en gunstigere
plassering enn tidligere. Så snart vi har funnet en balansert løsning som ivaretar hensynene
ovenfor og forhåpentligvis beboernes ønsker, så kommer vi tilbake med mer informasjon.

LOPPEMARKED
Ønsker du å finne noe unikt, bli kjent med naboer, spare penger og miljøet?
Da kan loppemarked på Enerhaugen Borettslag være noe for deg. Denne våren har beboere
tatt intiativ til å arrangere to loppemarked. Vi håper at dette kan bli en tradisjon og at mange
har mulighet til å delta ved å enten selge eller invitere venner og familie til å være en del av et
positivt miljøtiltak.

Foto: Enerhaugen Borettslag
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ENERHAUGEN PÅ SKEIVA
FEIRER 5-ÅRS JUBILEUM
Tekst og bilde av Sigve Sandvik Lærdal
Enerhaugen på Skeiva startet veldig tilfeldig sommeren 2014. Borettslaget pleier å arrangere
grillfest hvert år. Det varierer vel, men i 2014 tror jeg grillfesten var i siste del av mai. Jeg
hadde tenkt å dra på denne grillfesten for å bli litt kjent med andre naboer. Borettslagets fest
var vel en ukedag tror jeg, og begynte kl 17. Jeg tenkte at når alle barna hadde fått sitt, så var
det de voksnes tur. Men jeg ble overrasket av at alle voksne pakket sammen kl 19, når den
barnevennlige delen av grillfesten var over. Da tenkte jeg at det kanskje var på sin plass å
arrangere en grillfest der de voksne på Enerhaugen kunne være i fokus.
Jeg tror det var helt tilfeldig at vi det første året havnet på lørdagen før Oslo Pride paraden.
Og siden borettslaget vårt har en forholdsvis høy andel av beboere som faller inn under
målgruppen for Oslo Pride, ble det stor suksess første året med knallfint vær og stort oppmøte
blant alle beboerne i borettslaget. Unge som gamle, skeive som streite. Kjempegøy, og jeg fikk
høre at mange hadde savnet en voksen-fest i borettslaget.
Det er jo en veldig enkel fest å arrangere. Datoen hvert år er jo satt ut fra kalenderen til
Oslo Pride. Så er det bare å sørge for å få låne borettslaget sitt telt, krysse fingrene for fint
sommervær og kjøpe litt grillkull. Stemningen ordner seg selv når alle hyggelige naboer
stikker innom. Noen er der hele kvelden mens andre tar turen innom når det passer. Festen
starter mellom E5 og E7 fra klokken 16.
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Ida Marie Johannessen (nå Nielsen)
og Anders Nielsen har giftet seg!
Etter 5 år som kjærester giftet Enerhaugenbeboere Anders og Ida Marie seg på plenen mellom
E5 og E7 lørdag 11.mai. Anders har bodd i borettslaget i 11 år, mens Ida flyttet inn i 2014. Begge
er glad i plenen og utsikten mellom blokkene og valgte derfor å ha vielsen på et sted der de
tilbringer mye tid sammen. Paret inviterte også beboererne i borettslaget til å delta på vielsen
og det var både fint og rørende å se at mange tok seg turen for å markere dagen med dem.
Vi ønsker dem lykke til!

Foto: Enerhaugen Borettslag
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KONTAKTINFORMASJON

pr. 06/2019

På ebrl.no finner du alltid oppdatert kontaktinformasjon.

Obos
Forretningsfører OBOS: tlf 22 86 55 00
Forvaltningskonsulent: Line Hovland: Tlf 22 86 83 82
E-post: line.hovland@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 923 02 123
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
Dan Terje, Daniel og Leif:
Tlf: 923 02 123
E-post: vaktmester@ebrl.no
Arbeidstid: 07:00 til 16:00 hverdager.
Besøkstid: 11:00 - 12:00 på vaktmesterkontoret i Smedgata 32.

Forsikring
Meldes til forsikringsavdelingen i Obos
Tlf:
22 86 55 00 / 923 02 123
E-post: forsikring@obos.no
Forsikret hos Gjensidige
Polisenummer: 86457507
Vakttelefon Gjensidige: 915 03 100
Andelseier må regne med å betale egenandelen selv (kr 6 000,- / 10.000,-)

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

Telenor Kabel-TV
Tlf:
915 09 000
Åpningstider:

Man - fre: 08:00 - 20:00, lør: 09:00 - 17:00, søn: 10:00 - 15:00

Internett: OpenNet
Tlf:
21 01 61 50
Åpningstider:

www.opennet.no
Man - fre: 08:00 - 20:00, lør: 10:00 - 14:00, Søndag: Stengt

Foto: Børre Ludvigsen

Smedgt. 32, 0651 Oslo
c/o OBOS, Pb. 6666, 0129 Oslo

www.ebrl.no

