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STYRET INFORMERER
Tiden flyr og vi begynner å nærme oss årets ordinære generalforsamling. Styret jobber
med innspurten på forprosjektet på garasjene og vi har nådd en ny milepæl nå som
anbudsdokumentene er sendt ut på prising. Arbeidet med uteområdene våre langs
Brannveien nærmer seg anleggsstart. Du kan lese siste nytt om disse to spennende
prosjektene i dette nummeret.

Ny vaktmester på plass
Styret har ansatt en ny vikarvaktmester, David,
som vil jobbe sammen med Daniel og Dan
Terje på vaktmesterkontoret. Bli bedre kjent
med David i en egen sak i dette nummeret.

Innbrudd i Enerhauggata 3
I romjulen opplevde vi innbrudd i flere boder i
kjelleren til Enerhauggt 3, samt tyveri av sykkel
fra fellesbod i samme blokk. Forholdene er
anmeldt til politiet og vi har sikret bilder fra overvåkingskamera. Vi ser ingen tegn til innbrudd
på fellesdører og minner derfor om viktigheten
av å ikke slippe inn uvedkommende personer
i byggene våre. Har du mistet nøkler til fellesdører eller har mistanke om nøkler på avveie?
Husk å gi beskjed til vaktmester@ebrl.no slik
at vi kan sperre nøklene.

Ny forsikringsleverandør i
borettslaget
Borettslaget har gjennomført en anbudsrunde på
forsikring og har inngått ny avtale på forsikring
av bygningene våre. Fra og med 29. desember
2019 er det Protector Forsikring som er ansvarlig
for å utbedre eventuelle skader som oppstår på
bygningsmassen vår. Skader som er innmeldt
tidligere blir ferdigbehandlet av den foregående
forsikringsleverandøren (Gjensidige).
Du kan lese mer om de praktiske detaljene
rundt bygningsforsikringen vår på nettsidene
våre: www.ebrl.no/forsikring
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Husk at du som beboer i tillegg må sørge for
å ha egen avtale på forsikring av innbo. Ved
skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, må andelseier selv regne med å
betale egenandelen for å benytte borettslaget
sin bygningsforsikring, for tiden kr 10.000,-

Graving i hagen mellom E5 og E7
På senhøsten (oktober og november) ble
det gjennomført et miniprosjekt for å finne
årsaken til vannlekkasjen som har gitt skader
på hjørnet av brystningen som avslutter hagen
mellom E5 og E7 mot Brannveien. Etter litt feilsøking, fant vi at det var et hull i membranen
innunder buskene langsmed brystningen.
Braathen Landskapsentreprenør ble hyret inn
til avdekking, reparasjon og tilbakeføring av
området. Jobben ble gjort i løpet av en uke i
månedsskiftet november/desember, og vi har
håp om at buskene overlevde behandlingen.

Nye regler for kortidsutleie
Fra og med 1. januar 2020 gjelder nye regler
for kortidsutleie i borettslag. Andelseier har
rett til å tilby korttidsutleie inntil 30 dager pr.
år. For utleie inntil 30 dager er det dermed ikke
nødvendig å forhåndssøke om bruksoverlating
via OBOS.
Endring i regelverket har presset seg fram som
følger av en økning i nettbaserte utleieplattformer, hvorav AirBnb kanskje er den mest kjente.

Dersom du ønsker å leie ut din bolig for mer
enn 30 dager i året må dette søkes om på
vanlig måte til styret i borettslaget. Mer informasjon om dette finner du på nettsidene våre:
www.ebrl.no/fremleie eller ved å ta kontakt
med styret.
Styret ønsker imidlertid av sikkerhetsmessige
årsaker en melding per e-post til styret@ebrl.no
når boligen leies ut for korte opphold og hvem
som bor der i den aktuelle perioden.

Problemer med
internettforbindelsen
Den siste tiden har borettslaget opplevd flere
sporadiske feil på internettforbindelsen. Vi
har blant annet vært rammet av to omfattende
strømbrudd fra Hafslund Nett som har slått
ut fibersentralen til borettslaget. I tillegg har
OBOS Opennet hatt flere feil som har rammet
kunder over hele Oslo, hovedsakelig på kveld/
natt utenfor kundeservice sin åpningstid.

Foto: Adam Sjödin
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Styret har 24/7-support hos Opennet via telefon
(også etter ordinær stengetid). Selskapet har
også egne rutiner for kontinuerlig overvåking
av internettforbindelsen vår. Den siste tiden
har styret hatt flere runder med selskapet for å
sikre en mer stabil leveranse og vi har etterlyst
bedre rutiner for varsling og rask feilretting når
brudd oppstår.
Opennet holder i disse dager på å bygge ut en
ny fiberforbindelse i Oslo som skal sørge for
stabil leveranse og som vil gi selskapet ekstra
kapasitet som kan «ta unna» trafikk dersom det
oppstår brudd på en av fiberkablene i Oslo. Vi
har blitt lovet at dette skal være på plass i løpet
av første kvartal 2020. Styret fortsetter å ha en
tett oppfølging av selskapet inntil situasjonen
tilsier bedring.
Dersom du opplever problemer med din internettforbindelse er det viktig at du tar kontakt
med Opennet slik at de kan starte feilsøking
og finne årsaken. Erfaring viser at det ofte
skyldes feil på lokalt utstyr. Opennet er å treffe
per telefon: 21 01 61 50 (åpningstid: hverdager
kl 8 – 20 og lørdag kl 10 – 14) eller e-post:
service@opennet.no

Ledige parkeringsplasser
Vi har noen ledige garasjeplasser for utleie i
borettslaget sin garasje under Enerhauggata
1 og Smedgata 32/34. Garasjen tilhørende
Enerhauggata 7 er fullbooket. Vi tilbyr blant
annet attraktive parkeringsplasser i oppvarmet
og lukket p-anlegg til gunstige priser. Bilplass
koster kr 800,- per måned og motorsykkelparkering kr 400,- per måned. Etableringsgebyr på
kr 731,- til OBOS kommer i tillegg. Vi kan også
tilby korttidsutleie (minimum 1 måned) på
forespørsel. Ta kontakt med garasjeansvarlig på
epost garasje@ebrl.no eller kom innom åpent
styrerom mandager fra klokken 17 – 18.
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Venteliste for elbillading
Alle plasser til elbil er for tiden utleid, og det er
venteliste for de som ønsker lading. Selv om det
er stikkontakt ved flere av garasjeplassene er det
ikke nok kapasitet (strøm) til at alle tas i bruk
per i dag. Borettslaget jobber med et prosjekt
for rehabilitering av garasjeanleggene våre, som
også inkluderer utbygging av et moderne, trygt
og fleksibelt ladeanlegg for elbiler. Informasjon
om dette blir lagt frem på en ekstraordinær
generalforsamling så snart det er klart.

Åpent styrerom
Mandager fra klokken 17 – 18 kan du møte
representanter fra styret på kontoret i Smedgata
32 (inngang v/ barnehagen). Her får du hjelp
og svar på praktiske spørsmål som er relevant
for deg som beboer i Enerhaugen Borettslag.
Det kan være tema som for eksempel: bruk av
fellesvaskeri, leie av garasjeplass, oppussing,
varmtvann/fyring, bestilling av nøkler og andre
ting du måtte lure på. Det er også mulig å
kontakte styret per e-post: styret@ebrl.no, per
brev og telefon: 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.).

Viktig presisering angående
Facebook-gruppen til
borettslaget
Vi minner om at Facebookgruppen til borettslaget er ment som en kanal for beboere som
ønsker å komme i kontakt med hverandre.
Styret benytter Facebookgruppen 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, fysisk oppmøte under åpent styrerom
eller telefon (kun viktige/akutte hendelser etter
vanlig kontortid).

BRANNVEIEN
Det er gode nyheter å melde for Brannveien-prosjektet!
Da forrige nummer av Enern ble sendt ut, ventet
vi på reviderte tilbud tilpasset prosjektets kostnadsramme (bevilgede midler fra OBOS gir
tilbake, Sparebankstiftelsen og Oslo kommune).
Vi mottok gode forslag til kostnadsreduserende
tiltak fra to velrenommerte entreprenørfirmaer,
som ble diskutert med referansegruppa i slutten
av oktober. Innspillene fra møtet ga grunnlag
for en serie avklaringer med de to entreprenørene, og til slutt valgte styret å inngå avtale med
Braathen Landskapsentreprenør om prosjektet.
LALA Tøyen er nå i gang med å prosjektere
detaljene for den reviderte løsningen. Det blir
en mindre omfattende utbygging enn det opprinnelige skisseprosjektet, men Oslos lengste
buldrevegg vil realiseres i sin helhet. I tillegg
vil det bygges en pent platå langs deler av buldreveggen, det blir rensket opp i villnisset og vi
får på plass permanent hyggelig belysning som
inviterer til å legge kveldsturen hit. Prosjektet

avsluttes slik at det vil være enkelt å få til
en trapp ned til Åkebergveien (snarveien til
Helga Helgesens plass) dersom vi på et senere
tidspunkt søker og får tildelt støtte til dette.
Så snart LALA er ferdig med tegningene som
skal sendes til kommunen for godkjenning, vil
referansegruppa innkalles til et nytt møte.
Hvor lang tid det tar før entreprenøren kan
sette spaden i jorda avhenger av byggesaksprosessen. Vi har god tro på at veggen vil være
tilgjengelig for beboerne på sensommeren
2020. I forkant av at entreprenøren rigger seg
opp, vil styret innkalle til et beboermøte slik at
alle beboerne blir orientert om byggearbeidene
som skal gjennomføres og hva slags eventuelle
ulemper vi må regne med underveis i prosessen.
Entreprenøren vil være tilstede på dette møtet,
slik at vi er sikret gode svar.
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FORPROSJEKT
GARASJEREHABILITERING
Forprosjektet vedrørende rehabilitering av
garasjeanleggene ble vedtatt på en ekstraordinær generalforsamling våren 2018. Norconsult,
som er borettslagets rådgiver i denne prosessen,
ferdigstilte konkurransegrunnlaget rundt
juletider og prosjektet ble like over nyttår
sendt ut på anbud for prising. Det er avholdt
anbudsbefaring med påmeldte entreprenører
og leverandører den 27. januar 2020. Det er stor
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interesse blant entreprenørene for prosjektet,
noe som er svært positivt.
I første uken av mars regner Norconsult
å komme tilbake til styret med en innstilling over anbefalte entreprenører. Styret vil
deretter legge saken frem på en ekstraordinær
generalforsamling.

Bakgrunn
For de som ikke tidligere har satt seg inn i
saken så innebærer prosjektet 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.
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.
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.

Rehabilitering bunnledninger
Bunnledningsnettet til borettslaget er originalt
fra byggeårene og det er naturlig å vurdere
tilstanden på dette samtidig som vi ser på oppgradering av garasjeanleggene. Spillvann fra tak
og avløpsvannet fra leilighetene i borettslaget
passerer igjennom bunnledninger i kjellerne
og garasjeanleggene våre. Det er nødvendig å

gjennomføre dette som eget separat prosjekt i
forkant av den forestående garasjerehabiliteringen. Bunnledninger inspiseres ved hjelp av
kamerainspeksjon for kartlegging av tilstand,
og rehabiliteres ved at det trekkes en «strømpe»
innvendig i eksisterende rør som herdes. Dette
er en anerkjent metode som alle foretak i dag
benytter. Hvis det mot formodning skulle vise
seg at det er brudd eller at rør har sklidd ut av
sin posisjon, så er det nødvendig lokalt å grave
opp og skifte rør akkurat i disse punktene. Dette
er imidlertid svært sjeldent nødvendig.
Tre tilbydere har gitt pris på rørfornyingen,
hvor styret kan inngått intensjonsavtale med
TT-Teknikk AS Denne saken vil også bli
forelagt beboerne i den ekstraordinære generalforsamlingen for avgjørelse

Veien videre
Etter at Norconsult har mottatt de innkomne
tilbud så vil Norconsult gå gjennom disse og
komme med en innstilling til styret. Styret vil
deretter ta stilling til innstillingen og komme
med en anbefaling til generalforsamlingen. Det
legges opp til et eget beboermøte og en ekstraordinær generalforsamling hvor borettslaget får
nødvendig informasjon om planene, og kan ta
stilling til prosjektet, kostnadene og låneopptak.
Dersom generalforsamlingen godkjenner
planene og arbeidene blir igangsatt, vil styret
komme tilbake med en konkret plan for
rehabilitering av bunnledningsnettet og garasjeanleggene. Her vil det også bli lagt frem
konkrete løsninger for midlertidig parkering
mens arbeidene pågår.
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NYE BYTTEHYLLER
Reglene er enkle
Ser du noe du har bruk for? Vær så god –
forsyn deg! Ønsker du å gi bort noe? Da gjelder
følgende:

De tidligere «reklamehyllene» som etter hvert
ble utviklet til byttehyller ble midlertidig tatt
bort i fjor og har nå i januar 2020 gjenoppstått
i ny drakt. Hyllene er av sort aluminium, de er
beregnet til å ha god holdbarhet og de har et
funksjonalistisk og nøytralt uttrykk. Hyllene
blir hengt på plass i alle blokkene i disse dager.
Styret har foreslått noen enkle regler for bruken
av hyllene slik at dette blir et populært og nyttig
tilbud til alle.
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• Hylla er for ting som du mener andre kan
ha glede av – det skal være i god stand!
• Tilbudet er kun for ting som får plass i
hyllene. For større gjenstander, anbefaler
vi Facebook-gruppen «Enerhaugen
Markedsplass» – der pleier fine ting å få
bein å gå på ganske raskt.
• Er hylla full? Vent noen dager til det blir
plass igjen.
• Følg med om gjenstanden du har satt her
blir stående. Dersom de ikke blir borte
innen en uke, ber vi om at du tar det ut
av hylla selv og f.eks. tar det med til en
gjenbruksstasjon.
Takk for at du tar hensyn til både naboer og
miljø ved å være en flittig og ryddig bruker av
byttehylla.
Styret vil evaluere bruken av hyllene i løpet
av vinteren og gjøre eventuelle nødvendige
justeringer dersom ordningen ikke fungerer
optimalt.

HAR DU GRØNNE FINGRE?
Lyst til å dyrke
egne grønnsaker
eller urter?
Borettslaget har 91 parseller fordelt på 75
stk bak St. Hallvard kirke, populært kalt
«Kirkeparsellen», og 16 stk i tilknytning til
Smedgata 32 (mot Sørligata). En parsell består
av to pallekasser som utgjør ca. to kvadratmeter
dyrkeflate.
Forespørsler om leie av parsell sendes på e-post:
hagelaget@ebrl.no. Er det fulltegnet settes man
på venteliste. Erfaringsmessig så blir det ledige
plasser ved oppstart av ny sesong. Når man har
fått tildelt en parsell så beholder man den inntil
man selv sier opp eller flytter ut av borettslaget.
Pris pr år er for tiden 350 kr.
Om du er ekstra engasjert i det som spirer og
gror i borettslaget, så søker Hagelag-styret også
et nytt medlem. Ta kontakt!
Foto: Eivind Åse
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STUDIO HSM
Helhetlig helse og trening
I våre næringslokaler i Smedgata 32 har
Hassan Sabaheddin Mohammad og Studio
HSM flyttet inn. Hassan er utdannet kokk og
personlig trener, og tilbyr ernæringsrådgivning
og rehabilitering av skader, han er entusiastisk
og kan også hjelpe deg med å komme i gang
med treningen.
Hassan har lang erfaring innen trening og kostholdsveiledning, og finner ut
sammen med deg hva du trenger ut ifra egen situasjon og egne forutsetninger. I arbeidet med rehabilitering av skader kan Hassan også tilby massasje
og fysioterapi. Hassan jobber med kroppen som helhet og er opptatt av en
helhetlig tilnærming for at du skal få et bedre liv.
Hassan nås på telefon 939 61 808 og e-post: studiohsm1@gmail.com
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NYE
SYKKELSTATIV
(S34 OG E3)
Det har lenge vært et sterkt ønske blant mange
beboere og generalforsamlingen at vi skal
forbedre våre sykkelrom og sykkelstativ. Styret
har kartlagt og fått målt opp samtlige sykkelrom
og hatt befaring av leverandør med vurdering
av ulike typer stativ.
Ikke alle sykkelrom er like lett å «møblere»
med sykkelstativ for å oppnå en best mulig
funksjonell løsning, ikke minst sett opp imot
kapasitetsutnyttelse.

Større kapasitet
Foreløpig har vi valgt å «rulle» ut nye stativ i
Smedgata 34, i sykkelrommene i U1 og U2. I
S34 U2 er rommet også pusset opp i lyse farger
og hvor det er montert stativ i to høyder, noe
som har doblet kapasiteten. I Smedgata 34 U1
er det stativer i en høyde på grunn av den lave
takhøyden. Kapasiteten er her som tidligere.
Vi vil i det videre «rulle» ut nye stativ i
Enerhauggata 3, øvre plan. Her vil det bli
montert stativ i to høyder, og rommet vil bli
pusset opp med noen nye strøk maling.

Robuste stativ
De nye stativene er svært robuste og gjør at
sykkelen står stødig og kan låses fast i flere
punkt. Dessverre får vi ikke gjort noe med selve
rommene som gir begrensninger både med
hensyn til form, høyde og funksjonalitet.
Styret vil evaluere de nye «sykkelrommene» og
vurdere ytterligere oppgradering i flere blokker
fortløpende.

Det nymalte sykkelrommet i U2 i Smedgata 34 har doblet
kapasiteten etter at nye stativ ble montert i januar.
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SMART LAUNDRY –

NY VASKERILØSNING FOR BEBOERNE
Alle vaskeriene har fått nytt reservering- og betalingssystem. Det nye systemet heter
SmartLaundry og du kan lese mer informasjon om det lengre ned i denne artikkelen.
Det er fellesvaskeri i Enerhauggata 3, 5 og 7,
samt i Smedgata 34. Beboerne i Enerhauggata
1 bruker vaskekjelleren i Enerhauggata 3 og
beboerne i Smedgata 32 benytter seg av fasilitetene i Smedgata 34. I vaskekjellerne er det
vaskemaskiner, tørketromler og sentrifuge.
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• Prisen for vaskemaskinene er 15 kroner per
vask
• Prisen for tørketrommel er 15 kroner per 60
minutter
• Bruk av sentrifuge er gratis

Åpningstider i fellesvaskeriene
Du kan bruke vaskeriene i disse tidene:
• Mandag – søndag klokken 07:00 – 23:00
• Vaske- og tørkeperiode er på to timer per
maskin (120 minutter)
Det er mulig å reservere tørketromler på
forhånd, men erfaring tilsier at det ofte er ledig
kapasitet på tørking. Vi anbefaler derfor at tørketromler startes ved behov i vaskeriet uten
forhåndsreservasjon, noe som gir deg og andre
beboere større fleksibilitet.

Vaskeriregler alle må følge

SmartLaundry – et nytt system
for reservasjon og betaling
SmartLaundry er navnet på det nye systemet
for reservering og betaling og det har mange
fordeler både 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

Vi har satt noen regler for bruk av maskinene
i fellesvaskeriene våre. Dersom du følger disse
enkle reglene bidrar du til å minimere skader
på utstyr og at det blir en hyggelig opplevelse
for neste person som overtar maskinene.

Nå blir det 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.

• Det er ikke tillatt å vaske mopper, gulvtepper og lignende (disse kan tette filtrene, lage
skade mm.) eller farge tøy.
• BH med spiler må vaskes i egen vaskepose.
• Etter bruk skal du rengjøre vaskemaskin og
tømme lofiltre på tørketrommelen, i tillegg
til å rydde etter deg i vaskeriet.
• Maskinene trives best med flytende vaskemiddel, så bruk gjerne det.
• Reduser gjerne bruken av tøymykner og
skyllemiddel for bedre miljø og helse.

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.
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DAVID ANSATT
SOM NY
VAKTMESTER
Borettslaget ansatte i slutten av 2019 David
Kinny som vaktmester i et 12-måneders vikariat.
Han hadde sin første dag hos oss mandag
13. januar. Til stillingen som vaktmester fikk
borettslaget inn flere søknader til jobben og i
tillegg til David valgte styret å invitere to andre
søkere til intervju. David var den best kvalifiserte til jobben og vi er glade for at han takket
ja til jobben hos oss.
David er utdannet rørlegger og arbeidet som
dette i sin forrige jobb. Så langt trives David
godt her i borettslaget og liker de varierte
arbeidsoppgavene jobben medfører. Han vil
være et godt supplement til vaktmesterteamet.

TIPS OG INNSPILL?
Hvis det er noe du savner informasjon
om eller har andre tips og innspill er du
velkommen til å ta kontakt med oss.
Send en e-post til enern@ebrl.no
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KONTAKTINFORMASJON

pr. 02/2020

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 David: Tlf: 923 02 123, e-post: vaktmester@ebrl.no
Arbeidstid: 07:00 til 16:00 hverdager.
Besøkstid: Normalt fra kl 11:00 - 12:00 på vaktmesterkontoret i Smedgata 32, men det er fint om
du gjør en avtale på forhånd.

Forsikring
Borettslaget er forsikret hos Protector Forsikring ASA. Polisenummer: 1680824-1.1
Skades meldes direkte til skadeavdelingen hos forsikringsselskapet.
E-post: skade@protectorforsikring.no med kopi til styret@ebrl.no
Vakttelefon Protector: 24 13 18 88
Andelseier må regne med å betale egenandelen selv, for tiden kr 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, e-post: service@opennet.no
Åpningstider: Man - fre: 08:00 - 20:00, lør: 10:00 - 14:00, Søndag: Stengt
www.opennet.no
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