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STYRET INFORMERER
Etter flere henvendelser fra beboere angående liten skrift i Enern har vi bestemt oss
for å teste et nytt grafisk uttrykk med bredere format og større skrift. Det du holder i
hånden nå er første utgave med det nye formatet og vi ønsker gjerne tilbakemeldinger
i form av ris og ros til Enern-redaksjonen. I tillegg tar vi gjerne imot tips til saker vi
bør skrive om og bilder fra borettslaget som vi kan benytte til illustrasjoner i bladet.
Redaksjonen nås på e-post: enern@ebrl.no

Styret i borettslaget jobber videre med de
store prosjektene våre som for tiden er forprosjekt garasjerehabilitering og oppgradering
av brannveien. Selv om dette tar mye av tiden
til styret så jobbes det også med mange andre
spennende tiltak som du kan lese mer om her.

Driftsleder erstatter daglig leder
Aleksander har fått seg ny jobb og slutter
som daglig leder hos oss. Han har gjort en
strålende innsats for borettslaget de siste årene
og vi ønsker ham lykke til videre i sin nye jobb.
Styret har besluttet å prøve ut en ordning med
en driftsleder på fulltid som vil erstatte daglig
leder-funksjonen. Du kan lese mer om den
nyansatte driftslederen og hva dette innebærer
i egen sak i dette bladet.

Oppgradering av
fjernvarmeanlegget
I 2019 har vi hatt flere tilfeller av lekkasjer og
feil på fjernvarmeanlegget til flere av blokkene
våre. Vi har avdekket flere utfordringer både
på den delen av anlegget som tilhører Fortum
og på vår egen del av anlegget som henger tett
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sammen med Fortum sitt. Styret har derfor
besluttet å oppgradere anleggene på alle de
fire fyrrommene våre til et system med toveis
kommunikasjon. Det betyr at Fortum vil ha
anledning til å avdekke feil med fjernavlesning
og kan utføre service på et tidlig tidspunkt for
å unngå større avvik. Det vil bety større leveringssikkerhet og forhåpentligvis en mer stabil
forsyning av varmtvann og ikke minst varme til
alle radiatorene våre. Samtidig som vi oppgraderer anleggene våre vil vi avslutte avtalen med
den svenske leverandøren Enreduce. De har
tidligere levert en løsning for temperaturstyring av anlegget i E3, E7 og S34, men denne kan
ikke kombineres med det nye og oppgraderte
anlegget fra Fortum.
Vi forventer at dette vil bli installert i løpet av
høsten og det kan medføre enkelt avvik i leveringen av varmtvann og kalde radiatorer i en
kort periode. Vi vil varsle beboerne ved bruk
av SMS og på informasjonstavlene i forkant av
arbeidene som skal settes i gang. Husk at du kan
melde deg på SMS-tjenesten på våre nettsider:
www.ebrl.no/sms-varsling

Oppstart fyring
Borettslaget følger retningslinjene for fyring og
26. september ble fyringen satt i gang for årets
sesong. I første omgang aktiveres radiatorene
på stue/kjøkken-siden av høyblokkene.
Så snart værutsiktene og utetemperaturene
tilsier at vi er inne i en vedvarende kuldeperiode
så vil radiator på soveromsdelen av høyblokkene også aktiveres. Helt til slutt vil vi skru på
radiatorene i fellesarealene. NB: Leilighetene i
S32 og E1 har et annet røropplegg enn høyblokkene som gjør at varmen fordeles kun på en felles
kurs per leilighet.
Beboerne bes regulere varmen på radiator
etter behov og ikke ”fyre for kråka”. Husk å
«lufte» radiatorene i starten av sesongen og
ellers ved behov.

Graving i hagen og
betongreparasjoner
Det vil bli utført noen mindre gravearbeider
nederst i takhagen ved den gule muren mellom
E5 og E7 i løpet av oktober. Hensikten med
gravingen er å se nærmere på tilstanden for
overvannshåndtering og drenering i hagen.
Det vil også bli igangsatt et mindre prosjekt
som omfatter betongreparasjoner på muren/
brystningen i et begrenset område langs brannveien. Målet er å forhindre at skadeomfanget
øker ytterligere. Borettslaget har inngått avtale
med Conrehab AS og det kan oppstå noe støy
på dagtid mens arbeidene pågår. Prosjektet har
begrenset omfang og vi håper på ferdigstilling i løpet av oktober/november. Oppdatert
fremdriftsplan publiseres fortløpende på
infoskjermene og på nettsidene våre.

Foto: Sigve Sandvik Lærdal
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Inngangspartiene våre får et
etterlengtet løft

Møt styret hver mandag
ettermiddag

Styret har i lengre tid jobbet med en strategi
for standardisering av det visuelle uttrykket
i borettslaget. Hvilke farger skal vi benytte på
korridordører? Hvordan merker vi dørene våre
(skilting av korridorer og dører er i dag veldig
ulik og «tilfeldig»)? Hvilket inntrykk du får når
du kommer inn i byggene våre?

Hver mandag fra kl 17 til kl 18 møter representanter fra styret beboerne på kontoret i
Smedgata 32. Her kan du komme innom uten
å ha avtalt tid på forhånd. Styret svarer på
spørsmål om borettslaget og det kan være tema
som omhandler vaskeri (reservasjon og påfyll
av penger), oppvarming, varmtvann, lufting
av radiator, oppussing eller andre spørsmål
relatert til driften av borettslaget. Dersom tidspunktet ikke passer kan du sende en e-post til
styret@ebrl.no

Vi har definert Smedgata 34 som «testblokk»
og det betyr at vi implementerer og tester nye
løsninger her før vi går videre til resten av
borettslaget. Les mer om dette i egen sak.

Nytt sikkerhetssystem i
korridorene
Vi har det siste året testet ut et nytt låsesystem
i felleskorridorene til S34 og S32 som erstatter
de velkjente «plastkoppene». Nå blir dette
systemet installert i alle blokkene i borettslaget.
Du kan lese mer om dette i en egen sak i dette
nummeret av Enern.

Posten med nytt
utleveringspunkt
I påvente av at det kommer en ny Rema-butikk
på Tøyen Torg så er Posten ute av den gamle
Mega-butikken som legges ned i desember.
Posten varslet først at større postsendinger og
pakker vil bli sendt til en butikk langt unna
borettslaget. Styret engasjerte seg i saken og
heldigvis var Posten løsningsorientert og fant
til slutt en bedre løsning som innebærer pakkeutlevering hos Coop Extra-butikken i Borggata.
Ny permanent «Post i butikk» for vårt område
vil bli etablert i den nye Rema-butikken på
Tøyen Torg som åpner i april 2020.
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Borettslaget har også et eget telefonnummer 923 02 123. Styret eller vaktmester svarer
telefonen på dagtid. Etter ordinær kontortid
kan styret kontaktes på telefon ved viktige
henvendelser (f.eks. vannlekkasje, heisstans,
innbrudd o.l.).

Facebook er ikke en offisiell
kanal for å kontakte styret
Vi minner om at Facebookgruppen til borettslaget primært er en kanal for beboere som
ønsker å komme i kontakt med hverandre.
Styret benytter Facebookgruppen som en kanal
for å spre saker fra nettsiden. Ikke alle i styret
er medlem av Facebook eller aktiv i denne
gruppen. Vi minner derfor om at den offisielle kanalen for å komme i kontakt med styret
er e-post: styret@ebrl.no og/eller ved fysisk
oppmøte på mandager fra kl. 17-18.

BRANNVEIEN
I forrige utgave av Enern etterspurte vi
supplerende medlemmer til Brannveiens referansegruppe, og vi fikk rekruttert 5 nye personer.
Vi hadde et meget vellykket møte i slutten av
juni, der vi diskuterte hvilke elementer av prosjektet som er mest viktige å opprettholde i
nedskaleringsprosessen som må til for å møte
budsjettet.
20. september avholdt Astrid og Rune fra
styret befaring med de to mest aktuelle entreprenørene for prosjektet, der vi ba om innspill
til mulige kostnadsreduksjoner og presenterte borettslagets prioriteter. Vi forventer å få
tilbake forslag til reduserte prosjekt innenfor

vår tilgjengelige kostnadsramme (=de tilskuddene vi har mottatt) i midten av oktober. De
innkomne tilbudene vil bli fremlagt for referansegruppa og diskutert, og prosjektet vi
ønsker å gå for vil presenteres på et beboermøte
i etterkant av dette.
Ett av hindrene for å få igangsatt Brannveienprosjektet, har vært at brystningen mot plenen
mellom E5 og E7 har skader som må være
istandsatt før buldreveggen kan settes opp.
Etter anbefalinger fra OBOS prosjekt har styret
derfor igangsatt rehabilitering av denne begrensede delen av betongen som et eget oppdrag,
som utføres av Conrehab i høst.

En begrenset del av brystningen langs brannveien har synlige skader som må repareres.
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FORPROSJEKT
GARASJEREHABILITERING
Vi er nå inne i siste fase i forprosjektet vedrørende rehabilitering av garasjeanleggene,
vedtatt på ekstraordinær generalforsamling i
2018. Norconsult, som er borettslagets rådgiver
i denne prosessen, holder på å ferdigstille konkurransegrunnlaget som vi håper å få sendt ut
i god tid før jul.

Selv om vi er noe bak skjemaet i forhold til
opprinnelige planer, er styret av den oppfatning at det viktigste er grundige forarbeider
for å minimere risikoen for store overraskelser
når arbeidene settes i gang. Vi håper at de siste
brikkene faller på plass slik at prosjektet kan
sendes ut på anbud i løpet av november.

Prosjektet innebærer en omfattende plan for
oppgradering av borettslagets tre garasjeanlegg. Rehabilitering av betongen er en vesentlig
del av planen og Norconsult anbefaler en
kombinasjon av elektrokjemisk passivering
(kloriduttrekk), re-alkalisering og mekanisk
reparasjon.

Rehabilitering bunnledninger

I tillegg kommer overflatebehandling, utbedring
av membran/tekking av dekker og overdekte
betongdekker med takhager, elektriske anlegg,
ventilasjon, og utskifting av porter og dører.
Det er anbefalt at dreneringen rundt garasjene
skiftes der det er nødvendig.
Brannsikkerheten må også ivaretas, særlig
knyttet til varsling, sprinkelanlegg, brannskiller,
branndører og merking av rømningsveier.

Flere ladeplasser for elbil og
oppbevaringsmuligheter
Det er i dag mange beboere som står på venteliste for å få ladeplass til elbil i borettslaget. I
forbindelse med prosjektet planlegges det for et
smart, sikkert og fleksibelt anlegg med vesentlig
flere ladepunkter enn i dag. I tillegg legges det
opp til nettingboder i tilknytning til parkeringsplassene i de garasjeanleggene der dette er
praktisk mulig.
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Bunnledningsnettet til borettslaget er originalt
fra byggeårene og det er naturlig å vurdere
tilstanden på dette samtidig som vi ser på oppgradering av garasjeanleggene våre. Spillvann
fra takene våre og avløpsvannet fra leilighetene
i borettslaget passerer igjennom bunnledninger i kjellerne og garasjeanleggene våre. Det er
fornuftig å gjennomføre dette som eget separat
prosjekt i forkant av den forestående garasjerehabiliteringen. Bunnledninger vil normalt
rørfornyes ved hjelp av rør i rør-metoden (også
kalt «strømpe») med mindre tilstanden sier at
hele røret må skiftes ut. En plan for praktisk
gjennomføring med en tydelig tidsplan og
hvilke konsekvenser dette får for beboerne er
under utarbeidelse.

Veien videre
Etter tilbudsrunden vil de mottatte tilbudene bli
evaluert av styret sammen med Norconsult. Det
vil deretter avholdes en ekstraordinær generalforsamling. Her skal borettslaget få nødvendig
informasjon om planene, ta stilling til prosjektet, kostnadene og låneopptak. Dersom
generalforsamlingen godkjenner planene og
arbeidene blir igangsatt vil vi komme tilbake til
en konkret plan for rehabilitering av bunnledningsnettet og garasjeanleggene. Her vil vi også
legge frem konkrete løsninger for midlertidig
parkering mens arbeidene pågår.

DRIFTSLEDER PÅ PLASS
Borettslaget har nylig ansatt Daniel Paus
Sangolt som driftsleder i ett års engasjement.
Daniel kommer fra stillingen som vaktmester hos oss og startet i sin nye jobb 1. oktober.
Borettslaget fikk inn mange søknader til jobben
og i tillegg til Daniel valgte styret å invitere to
eksterne søkere til intervju. Til tross for at alle
tre var godt kvalifisert til jobben så mente styret
at Daniel skilte seg mest positivt ut og var den
klart foretrukne kandidaten. Vi er glad for å
kunne tilby Daniel ett års permisjon fra sin
nåværende stilling og at han har valgt å takke ja
til nye utfordringer som driftsleder.
Daniel vil fortsatt utføre vaktmesteroppgaver,
men har fra nå av hovedansvar for den daglige
driften av borettslaget og vaktmesterkontoret,
i tillegg til oppfølging av større prosjekter og
kontakten med eksterne leverandører og samarbeidspartnere. Aleksander slutter samtidig
som daglig leder hos og vi vil takke ham for den
jobben han har gjort for borettslaget. Daniel vil
i sin nye jobb overta de fleste av oppgavene til
daglig leder og samarbeide tett med styret.
Borettslaget lyser i disse dager ut et 12 måneders
vaktmestervikariat.

Daniel fikk blomster og gratulasjoner fra styret i
forbindelse med den nye jobben som driftsleder.
Foto: Rune Berge
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FORBEDRINGER I
INNGANGSPARTIENE VÅRE
Styret jobber med å en plan for oppgradering av
inngangspartiene våre. Smedgata 34 er først ut
og observante beboere har kanskje lagt merke til
at veggene ble sparklet og malt av vaktmesterne
i sommer. I tillegg har vi ryddet bort elementer
som var overflødig og skapte et rotete inntrykk.
Korktavle og glasstavle er tatt ned til fordel for
den digitale infoskjermen. En sliten trebenk er
byttet ut med en stilsikker, sort stålbenk som kler
den funksjonalistiske arkitekturen vår. Nye byttehyller, som i størst mulig grad ivaretar kravene
til brannsikkerhet og frie rømningsveier, er
bestilt og vil bli montert så snart de er levert.

Planen omfatter også maling av ståldører og
tydelig merking i henhold til mal. Postkassene
vil etter hvert få en enkel og nødvendig oppgradering i form av nye skilt som borettslaget
trykker opp i en felles bestilling i henhold til en
ny skrift- og designprofil.
Disse relativt enkle grepene skal rulles ut stegvis
i alle blokkene. Hensikten er å skape en større
helhet og et ryddigere inntrykk for beboerne og
gjestene som kommer på besøk.

Her er den nye ventebenken som vil pryde alle inngangspartiene i blokkene våre. Bildet er fra Smedgata 34.
Foto: Daniel Paus Sangolt.
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PLASTKOPPENE BYTTES UT
MED NY SIKKERHETSBRYTER
Borettslaget er i ferd med å oppgradere sikkerheten i fellesarealene. Installasjon av en
ny sikkerhetsbarriere for korridordørene
våre erstatter den såkalte «plastkoppen».
Bakgrunnen er gjentatte uønskede hendelser
de siste årene og styret har mottatt flere oppfordringer fra beboerne om å oppgradere
sikkerheten. Beboerne i Smedgata har testet
løsningen det siste halve året og erfaringene
herfra er gode.
Plastkoppene sin funksjon er å sikre at beboerne
har en tilbakerømningsmulighet dersom det
for eksempel skulle oppstå brann i tilknytning
til fellesarealene våre. Dessverre opplever vaktmesterne til stadighet at koppene fjernes og de
bruker mye tid og ressurser på å erstatte disse.
Styret har det siste året testet en ny løsning i
utvalgte blokker i borettslaget der det har vært
uønskede episoder for å se om det kan bidra
til å øke sikkerheten. All erfaring fra så langt
viser at den nye løsningen fungerer svært bra
og vi utvider derfor løsningen til å omfatte hele
borettslaget. Følg med på oppslag på infoskjermen i din blokk for nærmere opplysninger om
når dette systemet blir installert hos deg.

Plastkoppene som tidligere kunne rives av ved
rømning blir nå fjernet siden de ikke lengre
er nødvendige ved den nye løsningen. Det vil
i stedet bli satt inn en låssylinder for å hindre
uønsket gjennomgangstrafikk.

Tilrettelagt for
brannvarslingsanlegg
Borettslaget har ikke fellesanlegg for brannvarsling per i dag, men det har de siste årene
satt i verk tiltak for å øke brannsikkerheten ved
å skifte ut alle de originale leilighetsdørene og
korridordørene. Dette er et viktig tiltak for å
sikre at hver leilighet forblir en egen branncelle
som hindrer/forsinker spredning av brann.
Neste steg for å øke brannsikkerheten ytterligere, slik styret ser det, er å installere et felles
brannanlegg i alle fellesarealene i borettslaget. De nye sikkerhetsmekanismene som nå
innføres er kompatibelt med brannvarslingsanlegg som benyttes i borettslag og offentlige bygg
slik at vi med enkle grep kan koble dette til et
eventuelt fellesanlegg i fremtiden.

Slik fungerer ny løsning
Den nye løsningen er designet for å kun benyttes
ved en nødsituasjon. Du vil se en grønn, opplyst
boks merket med «Emergency Door Release».
Det hvite glasset kan trykkes inn og døren vil da
åpnes. Når dette skjer vil en høy alarm starte for
å varsle om at rømningsveien er i bruk. Styret og
vaktmester har nøkkel for å tilbakestille alarmen
og må kontaktes ved utløsning av sirene.

Omtrent slik ser de nye boksene ut når de er på plass.
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I HØST OPPGRADERER VI
VASKERIENE I BORETTSLAGET
Dette er viktig informasjon til deg som benytter
deg av eller ønsker tilgang til fellesvaskeriene
i borettslaget. Alle høyblokkene får installert den nye vaskeriløsningen – heretter kalt
SmartLaundry. Systemet har mange fordeler
for deg som beboer og for borettslaget.
Det er i hovedsak tre ting som er bedre med
den nye løsning for deg som beboer:
1. Påfylling av vaskeripenger hele døgnet
2. Reserver vasketid hjemmefra eller i
vaskeriet
3. Brikke erstatter vaskekort – flere brikker
kan knyttes til samme konto
Nå blir enklere å betale for vask og fylle på
vaskeripenger. Påfylling av vaskeripenger kan
gjøres hele døgnet på internett ved bruk av
bankkort eller du kan få hjelp av styret i besøkstiden på mandager.
En annen nyhet er at du også kan reservere
vasketid hjemmefra via din smarttelefon eller
PC, eventuelt direkte på den nye automaten i
vaskeriet. I bookingløsningen ser du når vaskemaskiner og tørketromler er ledig og du
reserverer det tidspunktet som er best for deg.
Du kan velge om du ønsker å reservere en eller
to vaskemaskiner, samt tørketrommel.
I forbindelse med omlegging til nytt system
vil de gamle vaskekortene som vi benytter i
dag heretter erstattes av en liten brikke som
du for eksempel kan henge på nøkkelknippet
ditt. Vi har opplevd en del feil på de gamle vaskekortene, men de nye brikkene skal tåle røff
behandling og være mindre utsatt for skader.
Dersom flere i familien benytter vaskeriet så
kan du enkelt bestille flere brikker som igjen er
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koblet til samme konto. Mister du en brikke så
kan denne sperres mot misbruk og vaskeripengene du tidligere har fylt på blir dermed ikke
borte. Ny brikke vil kobles til kontoen din slik
at du kan fortsette å bruke av vaskeripengene
dine. Dersom du skulle være uheldig å miste
brikken vil både styret og dritsleder Daniel
bistå med sperring og registrering av ny.

Hva skjer når?
Har du ikke allerede registrert deg som bruker
av det nye systemet kan du gjøre det på denne
nettsiden: www.smartlaundry.no
Ved registrering av ny bruker vil du få spørsmål
om å fylle inn en vaskerikode og der skal du
skrive inn en kode som identifiserer ditt
vaskeri. Enerhauggt 3: EBRL3, Enerhauggt 5:
EBRL5, Enerhauggt 7: EBRL7 eller Smedgata
34: EBRL34.
På siste steget i registreringen der du fyller inn
personlige opplysninger (navn, adresse osv.)
finnes det et eget felt som heter «KORTKODE».
Dersom du lager deg profil før du har fått utdelt
brikke av styret så kan du hoppe over dette
feltet i registreringsprosessen.
Kortkode skal KUN fylles ut dersom du har fått
utdelt brikke på forhånd: skriv i så fall inn koden
(tall- og bokstavkombinasjon) som er skrevet inn
i selve brikken.
Samtidig med registreringen får du mulighet
til å fylle på med vaskeripenger. Du kan betale
med de vanligste betalingskortene som er tilgjengelig i Norge. Det er en fordel at du fyller
på vaskeripenger allerede nå slik at alt er klart
til bruk når det nye systemet er på plass.

Hvordan får jeg tildelt brikke?
Styret er behjelpelig med å registrere beboere i
systemet, deler ut brikker, fyller på vaskepenger
og gir enkel veiledning når systemet blir installert i din blokk. Følg med på infoskjermen og
nettsiden til borettslaget for nærmere angivelse
av tidspunkt.
Styret er også behjelpelig i besøkstiden på
mandager fra kl 17:00 – 18:00 eller etter avtale:
styret@ebrl.no Driftsleder Daniel kan også
hjelpe til mandag til fredag innenfor åpningstidene til vaktmesterkontoret.

Hva koster brikken og hva
er kostnaden for å benytte
vaskeriet?
Ny brikke koster kr 150,- per stk og prisene på
bruk av maskinene følger av dagens prisliste
– kr 15,- per vask og kr 15,- per 60 minutter
tørking. Ved innlevering av gammelt vaskerikort vil du motta en gratis brikke av
borettslaget. Gjenstående beløp på gammelt
vaskerikort kan overføres til den nye brukerkontoen. Borettslaget vil kunne overføre
gjenstående beløp og erstatte gamle vaskerikort
fra nå og frem til utgangen av 2019.
Dersom du ikke har vaskerikort fra før eller
ønsker flere brikker slik at andre i familien kan
benytte samme konto så kan dette kjøpes for kr
150,- per stk. Den nye løsningen tillater flere
brikker registrert på samme brukerkonto.

Jeg har ikke smart-telefon eller
tilgang til PC. Hvordan kan jeg
benytte vaskeriet?
Styret vil være behjelpelig med å registrere
beboere i systemet, samt påfylling av vaskepenger og veiledning i besøkstiden på mandager
fra kl 17:00 – 18:00 eller etter avtale. Driftsleder
Daniel vil også kunne bistå beboere med veiledning og registrering på dagtid etter avtale.

Avtalen med Matleveranser
avsluttes når det nye systemet
er på plass
Så snart det nye systemet er i bruk i din blokk
vil det ikke lengre være mulig å fylle på vaskepenger hos Matleveranser i Enerhauggata 1.
Påfylling av vaskeripenger gjør du heretter selv
via profilen din på Smartlaundry.no eller hos
styret i besøkstiden på mandager.
Vi svarer på spørsmål og tar imot tilbakemeldinger angående SmartLaundry på e-post:
styret@ebrl.no.

11

GRATIS UTEKINO - sjette år på rad
Det har blitt en hyggelig høsttradisjon for barnefamiliene i borettslaget og nabolaget vårt på
Enerhaugen. På sjette året er det tradisjon tro klart
for gratis utekino i Gartnerløkka igjen. Lørdag
12.oktober kl 18 blir det vist en film som er fin
for store og små, så hyggelig om mange kommer.
Filmen som skal vises i år er den oscarnominerte
animasjonsfilmen «Flukten fra hønsegården»,
laget av det engelske teamet bak de populære
kortfilmene om Wallace og Gromit. Figurene
i filmen er laget i leire, og det tok hele fire
år å gjøre animasjonsfilmen ferdig i sin tid.
Filmen fikk terningkast 6 av NRKs anmelder
Brita Møystad Engseth. Dette blir garantert en
morsom opplevelse for de små og forhåpentligvis et hjertelig gjensyn for de voksne.
Husk varme klær og noe å sitte på. Vi satser
på like magisk stemning i høstmørket som
tidligere. Det serveres gratis saft og popcorn.
Arrangementet er i regi av Tøyeninitiativet med
venner, med støtte fra områdeløft Tøyen.
Gartnerløkka har vært en barriere for barna
i området. Da vi arrangerte kinoen første
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gang hadde mange av oss barn i Enerhaugen
barnehage i Sørligata. Noen av oss bodde i
blokkene på Enerhaugen, og noen i Tøyengata
og Platous gate. I teorien kunne barna gått på
besøk til hverandre tilnærmet bilfritt, eller
møttes i denne nærparken for leking, men all
lyssky aktivitet i Gatnerløkka satt stopper for
det, også flere år etter at de var ferdig i barnehagen. Vi tenkte det var fint å tilføre positiv
aktivitet, og lage et hyggelig arrangement
sammen. Så vi søkte og fikk penger av områdeløftet til å lage utekino. Det naturlige amfiet,
glitrende høstløv, og trærne som omkranser
lerretet i bunnet av bakken, har dannet en fin
ramme for dette samlende arrangement.

Hyggelig om flere vil hjelpe til
Til og med det å rydde parken, og sjekke at det
ikke har gjemt seg sprøyter og knust glass under
løvet slik at noen stikker seg i rumpa under filmvisningen, er en hyggelig aktivitet å gjøre sammen
med naboer. Det er alltids plass for flere hender,
så om noen flere vil hjelpe til begynner vi å
rydde og rigge ca kl 15 samme dag.
Trine Bang, Tøyeninitiativet og beboer i E7

Designere, kunstnere og skapere
i Enerhaugen borettslag åpner dørene til leilighetene sine.
Du kan kjøpe gaver, mens du drikker glühwein og
kanskje får se Oslo fra en annen vinkel enn til vanlig.

Det blir julemarked på haugen i år igjen!
Suksessen fra i fjor med særs kortreiste julegaver
og et julemarked utenom det vanlige, gjentas

LØRDAG 16. NOVEMBER
Det er rom for flere deltakere. Dersom du ønsker å delta, ta kontakt med oss på Facebook
eller på telefon: Frøydis Pedersen - 97 00 38 20 eller Imke Tschentke - 93 88 87 31.
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LEDIGE PARKERINGS- OG
GARASJEPLASSER!
Ønsker du en fast parkeringsplass i oppvarmet
garasje? For tiden er det ledige plasser i
borettslagets garasjer, samt på utendørsparkeringen bak E7.
Pris pr måned er 500 kr for utendørs parkering
og 800 kr for parkering i garasjene. Det er også
mulighet å leie parkeringsplass til motorsykler
og for biler i opplag. Det tilkommer et oppstartsgebyr på omtrent 700 kr til OBOS.

Foto: Stefan Andre Johnsen
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Det er dessverre ingen ledige plasser med lademulighet for el-biler, men det er mulig å sette
seg på venteliste. Borettslaget jobber for tiden
med forprosjekt til garasjerehabilitering, og
her er det blant annet fokus på vesentlig bedret
lademulighet.
Ta kontakt med garasjeansvarlig på e-post
garasje@ebrl.no eller kom innom åpent styrerom
på mandager mellom klokken 17 og 18.

KONTAKTINFORMASJON

pr. 10/2019

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
Tlf: 923 02 123, e-post: styret@ebrl.no
Ved viktige beskjeder som angår vannlekkasjer, heisstans, innbrudd m.m. kan styret også kontaktes
per telefon på ettermiddag/helg.

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