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STYRET INFORMERER 
Når denne utgaven av Enern kommer ut er vi i 
ferd med å legge bak oss et veldig spesielt halvår 
med et nedstengt Oslo. De mange begrensningene 
vedrørende sosial kontakt og en kald og regnfull 
vår har endelig blitt erstattet av sol, sommer og 
gradvis gjenåpning av byen. Vi vet at svært mange 
er glade for at vi nå kan være mer sammen og ikke 
minst nyte den varme og lyse årstiden vi går inn i. 
Det er med glede at vi ser at så mange av beboerne 
våre har tatt i bruk hagene og at både fellesgriller 
og bålpanner blir flittig brukt. 

Borettslaget har ikke ligget på latsiden under 
pandemien og vi har jobbet med flere viktige 
prosjekter det siste halve året. Styret har blant 
annet gjennomført et stort prosjekt i vinter 
som innebar rensing av alle ventilasjonskana-
lene våre. Med god planlegging og fokus på 
smittevern ble prosjektet gjennomført på en 
trygg måte for beboerne. Til tross for noen små 
utfordringer i starten, fikk vi fullført prosjektet 
i tide og innenfor den økonomiske rammen vi 
hadde lagt til grunn. Rene ventilasjonskanaler 
gir bedre luftkvalitet for beboerne og reduserer 
brannfaren i blokkene våre.

Styret har også i tett samarbeid med 
Elbilforeningen prosjektert et nytt og utvidet 
ladeanlegg for elbiler i borettslaget. Elbillading 
er et område som utvikler seg raskt og tekno-
logien har endret seg radikalt siden vi startet 
opp forprosjektet på garasjeanleggene våre i 
2018. Vi har derfor valgt å kjøre en ny runde på 
prosjektering av elbillading og gjennomførte en 
egen anbudskonkurranse på ladeanlegg i vinter. 
Les mer om det nye ladetilbudet borettslaget 
skal etablere i saken som omhandler rehabilite-
ring av garasjeanleggene.

Stor oppslutning på 
generalforsamlingen
Med rekordhøy deltakelse som omfattet 275 
andelseiere ble den digitale generalforsamlin-
gen gjennomført over åtte dager i april. 58 % 
av andelseierne deltok på årsmøtet som også 
var tilpasset de mer analoge andelseierne. 98 % 
stemte via den digitale løsningen og rundt to 
prosent av andelseierne sendte inn papirstem-
meseddel innen fristen.

Hele protokollen med stemmetall og alle 
detaljer kan lastes ned på nettsiden vår. Det er 
også mulig å hente en papirkopi på vaktmester-
kontoret. På nettsiden finnes også en oversikt 
over alle tidligere innkallinger og protokoller: 
www.ebrl.no/generalforsamling/

Vi takker andelseierne for deltakelsen i årets 
generalforsamling. Styret har nå konstituert 
seg og fortsetter å jobbe for at Enerhaugen skal 
være et fint sted å bo.

Digitalt beboermøte om 
bunnledningene
Styret inviterer til et digitalt beboermøte på 
Teams som gjelder den planlagte bunnlednings-
rehabiliteringen. Her vil det være representanter Tette kanaler
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fra entreprenør og styret til stede som vil forklare 
hva som skal skje og som vil svare på spørsmål 
fra beboerne. Styret lager et kort referat fra møtet 
som vi distribuerer ut i etterkant.

Møtet er planlagt avholdt onsdag 16. juni 
klokken 18:00. Lenke til det digitale møtet på 
Teams legges ut på nettsiden – www.ebrl.no 

Har du spørsmål du ønsker å stille til prosjek-
tet ønsker vi gjerne å motta disse i forkant på 
e-post: styret@ebrl.no, alternativt per brev i 
postkassen ved kontoret i Smedgata 32.

Stenging av baderomsstigen
Styret merket seg at det var mye debatt knyttet 
til saken om nedstenging av baderomsstigen. 
Selv om saken ble vedtatt i tråd med styrets 
innstilling med klart flertall så forstår vi at 
det er mange som har praktiske spørsmål om 
hvordan dette skal løses for de av dere som ikke 
har andre varmekilder på badet. 

Styret har påbegynt arbeidet med å innhente 
tilbud for alternative varmekilder som kan 
erstatte radiotorvarme for bad uten annen opp-
varming. Arbeidet vil bli gjort i samråd med 
driftsleder og elektriker. Et tilbud som inklu-
derer levering og montering vil presenteres i 
detalj kort tid etter fellesferien.

Ny avtale med Telenor kabel-TV
Styret gjennomførte en TV-undersøkelse blant 
beboerne og der kom det frem at flertallet fortsatt 
ønsker en felles TV-løsning, tilsvarende den vi 
har i dag. Les om den nye TV-avtalen som styret 
har fremforhandlet i egen sak i dette bladet.

Petrines Ryghs vei – en ny 
destinasjon på Enerhaugen
Petrines Ryghs vei (tidligere kalt «brannveien») 
er i skrivende stund nesten ferdig. Et område 
som tidligere fungerte som parkeringsplass og 
en mørk gangvei har blitt forvandlet til en flott 

destinasjon. Her kan du sette deg ned på den 
fine balkongen på de unike, plassbygde treben-
kene med en kaffekopp i hånden og nyte solen 
og utsikten, eller klatre i buldreveggen sammen 
med barna eller en venn. Garasjeveggen 
mellom E5 og E7 har blitt til en fargerik buldre-
vegg for små og store, i glade pride-farger. Hvis 
du ser godt etter på kunstmaleriet på vestsiden 
av veggen kan du se konturene av mange kjente 
personligheter som har en sterk tilknytning 
til området vårt – i tillegg til vår egen Petrine 
Rygh som dessverre gikk bort for halvannet år 
siden. Mer om dette fantastiske prosjektet som 
nå har åpnet for publikum kan du lese om i en 
egen sak i dette nummeret.

Pakkeboks fra Post Nord
Vi har vært i dialog med Post Nord som 
ønsker å etablere et nytt pakkebokstilbud på 
Enerhaugen. Dette blir i tråd med løsningen 
som Posten har fått på plass i bakgården vår i 
Smedgata. Erfaringene herfra er svært gode, og 
vi har derfor vært i dialog med Post Nord om 
å etablere en tilsvarende boks ved inngangen 
til matbutikken i Enerhauggata 1. Vi håper å få 
etablert pakkeboksen i løpet av sommeren.

Brannsikkerhet og sikring av 
balkonginnglassing
Styret minner om at alle har ansvar for å sjekke 
brannvarslerne i sin egen leilighet, samt at 
brannslokkingsapparat plasseres tilgjengelig. 

Det er også viktig at nødluken på balkongene 
ikke dekkes til, verken av møbler eller balkong-
dekke. I tillegg anmoder vi alle med innglassede 
balkonger om å jevnlig forsikre seg om at 
glassene er festet forsvarlig og som de skal.

Vaktmesterne tar ikke private 
oppdrag for beboerne
Vi minner om at de dyktige vaktmesterne våre 
jobber på vegne av fellesskapet og at de ikke 
har mulighet for å ta på seg private oppdrag 
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for beboerne. For at de skal rekke over alle 
ansvarsområder og vedlikeholdsoppgaver, er 
det viktig å prioritere tid og ressurser riktig. 
Vaktmesterkontoret har ansvaret for å vedlike-
holde alt av felles infrastruktur både innendørs 
og utendørs i borettslaget, de fører tilsyn og vedli-
keholder fyringsanlegget, ventilasjon, belysning, 
porttelefonanlegg, klipping og trimming av 
plener og busker, maling inne og ute og så videre. 

Oppgavene er mange, og vaktmester skal derfor 
ikke kontaktes for å gjøre private oppdrag i den 
enkelte leiligheten med mindre det angår våre 
fellesløsninger. Har du problemer med toalett 
eller sluk? Kontakt rørlegger. Har du problemer 
med ditt elektriske anlegg? Kontakt elektri-
ker. Har du derimot problemer med radiator? 
Kontakt vaktmester. 

Vaktmester kan selvsagt gi enkle tips og råd og 
kjenner godt til infrastrukturen i borettslaget, 
men dersom du trenger hjelp til å gjennom-
føre et oppdrag så bes du selv ta kontakt med 
en håndverker eller eventuelt få hjelp av en 
nevenyttig nabo. Det er viktig at vi tar godt vare 
på de flinke vaktmesterne våre og samtidig gir 
dem albuerom til å gjennomføre nødvendig 
vedlikehold av vår felles bygningsmasse.

Påminnelse - ikke vask bilen din 
i garasjene våre
Selv om det er tilgang på vannslange i enkelte 
av garasjekjellerne våre, henstiller vi beboerne 
om å heller benytte profesjonelle vaskean-
legg på bensinstasjoner o.l. i forbindelse med 
rengjøring av bil. Det stilles strenge krav til 
utslipp av spillvann (vaskevann) fra bilvaskean-
legg og garasjeanlegg (også private p-anlegg). 
Borettslaget har verken oljeutskiller eller 
nødvendig tillatelse fra kommunen som kreves 
for å tilby bilvaskemuligheter i garasjene våre. 
Det er tillatt med vask av vindusruter og enkel 
bilrengjøring som ikke medfører risiko for 
utslipp av oljer eller andre kjemikalier i avløpet.

Støy og uønsket besøk i 
fellesområdene våre
Styret har fått flere henvendelser fra beboere 
som føler seg truet og plaget av støy og uønsket 
besøk fra ungdommer som ikke bor hos oss i 
fellesområdene våre, det være seg både i inn-
gangspartiene til blokkene og i borettslagets 
hager (E5/E7 og S32/34). Vi tror at problemene 
med «rotløs ungdom» er sammensatte og at det 
skyldes både sosioøkonomiske forhold, mangel 
på fritidstilbud i bydelen - særlig knyttet til 
Covid-19 - og den påfølgende gjenåpningen 
av Oslo kombinert med sommervarme som 
har vekket byen til live igjen. I tillegg til støy og 
uønsket oppførsel opplever vi også at utemøbler 
blir skadet og at det ligger mye søppel igjen i 
hagene våre. 

Styret har dialog med andre borettslag og 
sameier i nabolaget som rapporterer om mange 
av de samme problemstillingene (innbrudd i 
garasjeanlegg, forsøpling, støy og bråk). I tillegg 
har vi vært i dialog med politiets ressursgruppe 
som jobber med slike problemstillinger, samt 
ungdomstilbudene på Tøyen og Utekontakten. 
Det har tidligere vært organisert “Tøyenravner”, 
altså voksne som går i grupper på kveldstid for å 
være med å holde gatene trygge. Dersom noen 
er interessert i å være med på en slik ordning, ta 
kontakt med styret, og vi kan forsøke å organi-
sere dette i samarbeid med Tøyen skole.

Utvidet vektertjeneste i sommer
På bakgrunn av situasjonen med mye bråk i til-
knytning til hagene våre vil vi midlertidig utvide 
vekterordningen i sommer. Det innebærer 
både at de vil gå flere runder i borettslaget 
på kveldstid og at de vil få et utvidet mandat 
for å gå kontrollrunder på uteområdene våre. 
Styret vil evaluere ordningen til høsten og 
vurdere om denne utvidede vekterordningen 
skal bli en permanent på sommerhalvåret. Vi 
minner også om at beboerne kan ringe vekter 
ved behov utenom ordinære kontrollrunder (se 
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kontaktinformasjon i denne utgaven av Enern). 
Vekterordningen er i tillegg til kameraovervåk-
ningen ment å fungere som et forebyggende 
og avdempende tiltak, men vi minner om 
at politiet må kontaktes dersom det oppstår 
alvorlige hendelser. 

Støy, hærverk, truende atferd eller andre 
ulovlige aktiviteter er primært politiets hoved-
oppgave å løse. Den enkelte må selv vurdere 
om det er nødvendig å ringe nødnummeret 
(tlf 112) eller det ordinære nummeret til Oslo 
Politidistrikt (tlf 02 800). Vår erfaring er at 
Politiet tar alle henvendelser på alvor og at de 
rykker ut dersom de har nødvendig mannskap 
og kapasitet tilgjengelig. Det er uansett viktig at 
politiet får registrert alle saker (små og store) i 
kriminalitetsstatistikken. Dersom det avdekkes 
et mønster med mye problemer i et gitt område, 
vil Politiet prioritere sine ressurser med økt 
patruljevirksomhet og oppmerksomhet. 

Har du hund?  
Husk å vise hensyn til naboer
Beboere med hund er selvsagt velkommen 
til å benytte seg av uteområdene våre. Hagen 
vår mellom E5 og E7, skråningen/uteplassen 
mellom E5 og E3, samt bakgården i S32 og 
S34 er imidlertid i hovedsak rekreasjonsområ-
der for barn og voksne, og ikke ment som en 
hundeluftegård. 

For at det skal være mest mulig trivelig for både 
firbeinte og tobeinte i borettslaget har vi derfor 
laget noen enkle regler:

• Ha gjerne med deg hund i hagene våre, men 
husk å plukke opp etter den

• Hunder bør som en hovedregel være i bånd
• Sandkassen er ment for de minste barna – 

vær vennlig å holde hunden unna
• Ved lufting av hunder er det fint om du også 

benytter andre turmuligheter i nærområ-
dene våre

Tusen takk for at du tar hensyn :)
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Viktig informasjon:

VANN OG AVLØP STENGES EN UKE VED 
REHABILITERING AV BUNNLEDNINGER 

Tekst: Ron A. Emil Bakke og Rune Berge

Styret har vedtatt at bunnledningsnettet til borettslaget skal rehabiliteres mot slutten 
av sommerferien. Bunnledningsnettet vil si avløpsnettet i bunnen av alle blokkene. 
Vann og avløp stenges i en uke (mandag til fredag) per blokk, med oppstart etter årets 
fellesferie. Det er viktig at du setter deg inn i når vann og avløp stenges i din blokk og 
hva det vil bety for deg.

Rehabilitering av 
bunnledningene
Bunnledningsnettet i borettslaget er fra byg-
geårene på 1960-tallet og har ifølge Sintef 
Byggforst oppnådd sin forventede levetid i 
henhold til levetidsbetraktninger av bygnings-
deler. Bunnledningsnettet er enkelt forklart de 
horisontale rørene i bunnen av alle blokkene 
våre, ofte i garasjekjellerne, som fører kloakk-
vannet fra leilighetene ut i det kommunale 
avløpsnettet. I forbindelse med rehabilitering 
av garasjeanleggene er det derfor nødvendig at 
bunnledningene rehabiliteres før vi oppgrade-
rer selve garasjeanleggene og legger membran 
på dekkene.

Bunnledningene inspiseres først ved hjelp av 
kamerainspeksjon for kartlegging av tilstand, og 
rehabiliteres deretter ved å trekke en «strømpe» 
innvendig i eksisterende rør som herdes. Dette 
er en anerkjent metode som medfører at man 
slipper å grave opp alle rørene. Enkelt forklart 
er det som om vi legger et nytt plastrør inni det 
gamle røret. Hvis det mot formodning skulle 
vise seg at det er brudd noen steder, eller at rør 
har sklidd ut av sin posisjon, er det nødvendig å 
pigge/grave opp lokalt, og utbedre røret akkurat 
i disse punktene. Dette forekommer imidlertid 
svært sjeldent.

Entreprenøren er ledende 
innenfor fagfeltet
Etter tilbudsrunde i 2019/2020 ble TT-Teknikk 
AS valgt som entreprenør til å gjennomføre 
rørfornying av bunn- og uttrekksledninger for 
avløp i borettslaget. Entreprenøren er en av de 
ledende innenfor fagfeltet, og har over 25 års 
erfaring.

Oppstart og utførelse av 
arbeidene
Arbeidene vil foregå i to perioder. Arbeidet 
med overvann fra takene vil utføres før som-
merferien. Dette arbeidet vil ikke berøre 
noen beboere utenom at dere vil merke at det 
arbeides i garasjeanleggene, og hvor det kan 
bli aktuelt å flytte noen biler. Dette kommer vi 
i så fall tilbake til, og den enkelte bileier vil bli 
kontaktet.

Den største delen av arbeidet og som berører 
beboere vil starte etter sommerferien i uke 32, 
altså mandag 9. august, og gjennomføres etter 
følgende plan:

• Uke 32 (09.08-13.08): Smedgata 32 
• Uke 33 (16.08-20.08): Smedgata 34 
WC- og dusjfasiliteter plasseres i bakgården til 
Smedgata 32/34 i uke 32 og 33.
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• Uke 34 (23.08-27.08): Enerhauggata 1 
• Uke 35 (30.08-03.09): Enerhauggata 3 
• Uke 36 (06.09-09.09): Enerhauggata 5 
• Uke 37 (13.09-17.09): Enerhauggata 7 
WC- og dusjfasiliteter flyttes til hagen mellom 
Enerhauggata 5 og 7 for ukene 34-37.

Konsekvenser for beboerne
Arbeidene som starter i uke 32 og varer frem til 
uke 37 innebærer at vann og avløp må stenges 
helt i en uke per boligblokk. Det innebærer 
at wc, dusj eller vann på kjøkken ikke kan 
benyttes, og vil være stengt i fem ukedager 
(mandag – fredag) per blokk i henhold til 
oppsatt plan. Vann og avløp åpnes til helgen for 
normalt bruk, normalt fredag kl 16.

Om avløpet benyttes i stengt periode, vil dette 
kunne føre til tilbakeslag av kloakk i leilighe-
ter – som igjen vil føre til forsinkelser med 
de ulempene det medfører, samt store ekstra-
kostnader for borettslaget.

Det vil bli plassert ut en brakke med felles 
WC og dusjfasiliteter i bakgården i S32/34 og 
i hagen mellom E5 og E7. Dette midlertidige 
dusj- og WC-anlegget må benyttes når vann og 
avløp er stengt i nevnte perioder.

For de som ønsker dette kan det om ønskelig 
leies «camping-wc» fra entreprenør som man 
har stående på badet. Vann til f.eks. matlaging 
vil måtte påregnes tappet opp på forhånd. 
«Bruktvann» må lagres i for eksempel dunk/
bøtte og må IKKE helles ut i avløp/do). Det vil 
senere komme mer informasjon om nøyaktig 
plassering av wc- og dusjbrakke, informasjon 
om leie av «camping-wc», samt smitteverntiltak 
i forbindelse med bruk av denne.

De som har muligheter oppfordres til å vurdere 
om det er hensiktsmessig å reise på hytta, 
besøke familie/venner eller på andre måter 
være borte mens arbeidene pågår.

TT-teknikk sin servicebil i 
aksjon i et annet borettslag.
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Informasjonsmøte
Det vil bli satt opp et digitalt informasjonsmøte 
på video (på teams) i forkant av bunnlednings-
rehabiliteringen. Her vil det være representanter 
fra entreprenør og styret til stede som vil forklare 
hva som skal skje og som vil svare på spørsmål 
fra beboerne. Et kort sammendrag fra møtet vil 
bli distribuert ut i etterkant til beboerne.

Videomøtet er planlagt avholdt onsdag 16. 
juni klokken 18:00. Lenke til det digitale møtet 
på Teams legges ut på nettsiden – www.ebrl.no 
Har du spørsmål du ønsker å stille til prosjektet 
så vil vi gjerne motta disse i forkant på e-post: 
styret@ebrl.no, alternativt per brev i postkassen 
ved kontoret i Smedgata 32.

Vi kan ikke garantere at det ikke oppstår for-
sinkelser eller andre hindringer i prosjektet, 
men vi vil sammen med entreprenør gjøre alt vi 
kan for å unngå større endringer i den oppsatte 
planen. Det er viktig at beboerne følger aktivt 
med på oppdatert informasjon som publiseres 
på nettsiden eller infoskjermene i inngangs-
partiet i hver blokk.

Alternativer som er vurdert
Styret har også jobbet mye med muligheten 
for å slippe å stenge ned vann- og avløp. Dette 

ved at alt avløpsvann (kloakk) kunne pumpes 
forbi bunnledningene som skal rehabilite-
res. Slik kunne vi ha sluppet utendørs wc- og 
dusjbrakke. Etter flere befaringer og vurderin-
ger av entreprenør og underentreprenør ville 
en slik omlegging innebære kjerneboring i 
bærende betongkonstruksjoner/vegger, og at 
flere branndører ville måtte stå åpne. I tillegg 
ville det medført kostnader i millionklassen. 
En slik løsning ville også medført at flere boder 
ville måtte tømmes for å få tilgjengelighet til 
avløpsrørene (soilrør), samt store etterarbeider 
med gjenstøping- og maling med videre av hull 
i konstruksjoner.

Etter kontakt med brann- og redningsetaten 
(OBRE) og plan- og bygningsetaten (PBE) ville 
dette også medført søknadsplikt og ansvars-
belegging av ansvarlige inkl. ansvarlig for 
brannkonsept, samt døgnvakt på grunn av 
åpne branndører i kjellere og garasjeanlegget. 
En viss risiko for komplikasjoner og å ikke 
lykkes med ompumpingen var også til stede. 
Løsningen med utendørs wc- og dusjbrakke er 
derfor vurdert som den mest hensiktsmessige 
løsningen, alle forhold tatt i betraktning. 

Styret beklager ulempene dette prosjektet 
medfører for beboerne.

Bunnledningene
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Sykkelkomiteen har utarbeidet flere forslag til tiltak for å forbedre sykkelparkeringen 
på Enerhaugen. Komiteen mener det er hensiktsmessig å satse på ulike løsninger, 
hvor man forbedrer eksisterende parkeringsplasser, men også utvider med nye.

Tekst: Inga Marie Holst

Høsten 2020 ble det nedsatt en sykkelkomité, 
bestående av de frivillige sykkelentusiastene 
Olav Kvalnes, Maria Sand, Anders Vold, Svein 
Borgen, Valentin Vandenbussche, i tillegg til 
styremedlem Inga Marie Holst. Sykkelkomiteen 
har gjort befaringer og sammenlignet antall 
parkeringsplasser med kommunens norm for 
sykkelparkering. Kommunen anbefaler tre syk-
kelparkeringsplasser per 100 m2 bruksareal, 
noe som tilsvarer i snitt to sykler per leilighet 

på Enerhaugen. Dersom borettslaget skulle ha 
fulgt kommunens norm, ville vi ha manglet 
over 600 parkeringsplasser. EBRL sin kapasitet 
er 0,44 sykler per leilighet, eller 0,24 dersom 
man kun regner med parkeringene med tilgjen-
gelighet fra gateplan. Parkeringssituasjonen er 
ulik mellom blokkene, og S32 og S34 kommer 
dårligst ut, fordi de har trange sykkelrom som 
krever trapp og/eller heis.

BEDRE SYKKELPARKERING 
PÅ ENERHAUGEN
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Stort engasjement for 
sykkelparkering
Komiteen har gjennomført en spørreunder-
søkelse som omtrent 230 beboere svarte på. 
Mange svar viser at dette er en sak som engasje-
rer, og resultatene viser en tydelig tendens til at 
beboerne ønsker bedre og tryggere parkering.

Mange beboere ga innspill til tiltak for bedre 
sykkelparkering på Enerhaugen. Et gjen-
nomgangstema er at man ønsker tørr, trygg 
og lett tilgjengelig parkering, og med bedre 
kapasitet enn i dag. Komiteen vurderer ulike 
tiltak og søker om midler fra Grønt Obos, 
Oslo kommunes klimatilskudd samt Oslo 
kommunes tilskudd for tilgjengelighetstiltak i 
boliger, for å forhåpentligvis få dekket en god 
del av kostnadene.

Tiltak på kort og lengre sikt
Sykkelkomiteen har følgende forslag til tiltak 
for bedre sykkelparkering:

På kort sikt:
• Prøve ut videoovervåking av utendørspar-

kering - igangsatt mellom E1 og E3
• Utvide sykkelboder i E3 – pågår nå
• Dørpumper og ramper til sykkelbodene
• Tryggere sykkelstativ utendørs – sykkelsta-

tiv som gjør det mulig å låse fast ramma på 
sykkelen vil gi tryggere dagparkering

• Gjøre om overskuddsplasser i garasjene til 
sykkelparkering - vedtatt i generalforsamling

• Sette opp vegg/gitter ved utendørs sykkel-
parkering mellom E1 og E3, slik at det blir 
en låst bod

• Opprydding i sykkelbodene – med sterk 
oppfordring om at folk kvitter seg med gamle 
sykler, og med mål om at sykler som ikke 
brukes like ofte settes innerst/i mindre tilgjen-
gelige rom, slik at de som bruker dem på daglig 
basis får mer tilgjengelige plasser. Auksjon av 
sykler som blir til overs innad i borettslaget.

• Sette opp sykkelpumpe og bukk for småre-
parasjoner og dekkskift mellom S34 og S32. 

På lengre sikt:
• Muligens sette opp sykkelskur på nedsiden 

av E3 – Dette må i så fall omsøkes hos 
kommunen og sees i sammenheng for 
planene for Gartnerløkka. Det er ønskelig 
med en pent sykkelskur med benker/planter, 
og kanskje en servicestasjon på siden.

• Gjøre om tidligere kjølerom med småboder 
til ytterligere sykkelparkering (må i så fall 
behandles av generalforsamlingen)

• Gjøre om andre egnede lagerrom som per i 
dag leies ut til sykkelparkering

Mange beboere svarte i undersøkelsen at de 
ønsker utendørs sykkelbod. Imidlertid fant syk-
kelkomiteen raskt at selv store sykkelboder ikke 
har særlig stor kapasitet i forhold til behovet i 
borettslaget. Dermed vil sykkelboder utendørs 
ta mye av verdifullt grøntareal dersom kapa-
siteten skal monne. I tillegg er disse kostbare, 
for eksempel vil en sykkelbod med plass til 24 
sykler koste omtrent 120 000 kroner, i tillegg til 
kostnader til vedlikehold. 

Sykkelparkering i 
garasjeanleggene
Et godt tilskudd synes derfor å være omgjøring 
av parkeringsplasser i garasjeanlegget. Det er 
mest ubrukt kapasitet i S34/32 og i E1-garasjene 
per i dag, og sykkelkomiteen mener det er smart 
å se på dette i forbindelse med det kommende 
rehabiliteringsprosjektet i garasjeanleggene våre. 
Det er ikke ønskelig å omgjøre for mange plasser, 
da garasjeinntektene er viktige for borettslaget 

52% svarer at de er misfornøyde eller svært mis-
fornøyde med dagens sykkelparkering.
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og dets kommende prosjekter. Imidlertid gir få 
bilparkeringsplasser plass til mange sykler, og en 
god del av parkeringsplassene ligger lite tilgjen-
gelig til.

Ønsker trygg innendørs parkering
Undersøkelsen viser et stort ønske om trygg, 
tørr, innendørs parkering. Særlig for tyngre 
sykler som elsykler og lastesykler som ikke 
kommer inn i bodene, er dette et viktig tiltak. 
Det er grunn til å tro at det vil bli flere elsykler 
og lastesykler i årene framover. I undersøkel-
sen svarte mange at de kunne tenke seg flere 
sykler dersom sykkelparkeringsforholdene var 
bedre, og det er mulig at flere ville byttet ut bil 
med sykkel og bildeling dersom det var lettere å 
bruke sykkel til hverdags. Planen er å sette opp 
stativer som er store og stødige, slik at syklene 
kan låses godt fast i ramme og hjul, men at 
stativene likevel er flyttbare, slik at de kan 
flyttes ved behov. På denne måten er det mulig 
å gjøre løsningen dynamisk ut fra beboernes og 
borettslagets behov. På grunn av takhøyden er 
det kun i parkeringskjelleren i E5/E7 at det er 
mulig med toetasjes stativer. Innendørs sykkel-
parkering vil i hovedsak komme på plass etter 
at garasjerehabiliteringen er gjennomført. 

Sykkelkomiteen ønsker forslag og innspill 
velkommen. Forslag kan sendes til styret@ebrl.no

Småreparasjoner kan snart 
utføres mellom S32 og S34
Styret har bestilt mekkebukk og pumpe som 
skal plasseres mellom Smedgata 32 og 34. Når 
disse er på plass kan man gjøre mindre repa-
rasjoner på sykkelen sin der, fylle luft, skifte 
dekk og lignende. Det er også mulig å skylle av 
sykkelen sin der, da det er vannslange montert 
der. Man må imidlertid ha sin egen nøkkel for å 
kunne åpne vanntilgangen, slik at vi unngår at 
vannet blir stående og renne. Nøkler til vann-
slangen kan kjøpes for rundt en 50-lapp på 
jervarehandler.
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Ny avtale med 

TELENOR KABEL-TV
Tekst: Rune Berge

Etter en lengre prosess med forhandlinger har 
styret valgt å forlenge avtalen med Telenor (tidl. 
Canal Digital) som leverandør av kabel-TV og 
strømmetjenester til beboerne. Den nye, opp-
daterte avtalen trer i kraft umiddelbart og vil i 
første omgang gjelde frem til og med år 2024. 
Borettslaget fikk også en mulighet til å binde 
seg for en enda lengre periode på fem år. Styret 
mener at det på nåværende tidspunkt ikke er 
forsvarlig å forplikte seg for mer enn tre år om 
gangen, sett i lys av utviklingen i TV-markedet. 
Den nye avtalen medfører at vi fortsatt benytter 
samme teknologi og at tilbudet ligner på dagens 
løsning, med enkelte forbedringer (ny boks).

Ny TV-boks til alle
Avtalen sikrer at alle husstandene i borettslaget 
får tilsendt en ny TV-boks med opptaksfunk-
sjon og fjernkontroll, en såkalt T-We boks 
2. Den nye TV-boksen er raskere og kan vise 
TV-signaler i høyere kvalitet (HDR og 4K). I 
tillegg har fjernkontrollen støtte for talesøk og 

boksen har innebygd støtte for trådløst nettverk 
(Wi-Fi) som er noe flere beboere har uttrykt at 
de savner i dag.

Boksen vil bli sendt ut til alle beboerne våre fra 
og med slutten av mai og det vil gå ut ca 100 
bokser hver uke fremover inntil alle har blitt 
delt ut. På grunn av kapasitetsbegrensninger 
hos posten er det ikke mulig å sende ut utstyret 
til alle beboerne på samme tid. Det er viktig at 
samtlige beboere henter ut og tar i bruk den nye 
boksen så snart som mulig.

Kan jeg få hjelp med montering?
Ja, de som ønsker det kan bestille monte-
ringshjelp fra Telenor. I utgangspunktet er det 
svært enkelt å ta i bruk den nye boksen. Det er 
bare å pakke den ut av esken, koble boksen til 
stikkontakten, feste antennekabelen mellom 
boks og antennekontakten i veggen og skru 
den på (nøyaktig samme fremgangsmåte som 
nåværende boks).
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Ved behov for monteringshjelp og enkel bruker-
veiledning tilbyr Telenor dette til alle på direkte 
forespørsel. Vi gjør deg oppmerksom på at du 
må selv hente ut TV-boksen hos Posten når du 
får den tilsendt (post i butikk eller anvist hen-
tepunkt). Deretter tar du kontakt med Telenor 
kundeservice for å bestille monteringshjelp, 
telefon: 915 09 000. Denne monteringstjenesten 
er kostnadsfri for våre beboere. Du kan benytte 
den gamle boksen inntil den nye er montert, 
men det vil påløpe kr 25,- per måned ved bruk 
av gammel boks fra og med 1. januar 2022.

Hva gjør jeg med den gamle TV-
boksen?
Sammen med den nye boksen medfølger en 
returlapp slik at du har mulighet til å sende 
denne kostnadsfritt tilbake til Telenor. Dersom 
du heller ønsker å beholde den selv så trenger du 
ikke returnere den – da er den din til odel og eie.

Ønsker du å se på TV i flere rom enn i stua, for 
eksempel på soverommet, kan velge å benytte 
den gamle boksen i tillegg til den nye du får 
tilsendt. Dette vil medføre en ekstra kostnad, i 
form av en kortavgift på kroner 25,- per måned. 
Kortavgiften for å benytte gammel boks blir 
belastet den enkelte andelseier på egen faktura 
og kommer i tillegg til TV-abonnementet som 
belastes over felleskostnadene.

Dersom du ikke aktiverer den nye boksen og 
heller ønsker å fortsette med den gamle så må 
vi gjøre deg oppmerksom på at det vil påløpe 
kroner 25,- per måned i ekstra kortavgift. Ved 
å benytte den nye boksen vil det derimot ikke 
tilkomme en slik kortavgift.

Med andre ord: Vi har forhandlet frem en 
løsning med Telenor slik at de tilbyr gratis kort-
avgift for å benytte både nye og gammel boks 
ut året. Fra 1. januar 2022 vil det derimot, som 
nevnt tidligere, påløpe kortavgift (kroner 25 
per måned) for å benytte den gamle boksen.

Populære strømmetjenester 
inkludert – bytt så ofte du vil
Mange av våre beboere oppgir i undersøkelsen 
at de selv betaler for ulike strømmetjenester, 
i tillegg til TV-abonnementet fra borettsla-
get. Det kan derfor hende at enkelte beboere 
betaler mer dobbelt opp av tilbud, ettersom 
svært mange strømmetjenester og kanaler 
allerede inkluderes i avtalen med Telenor. 
Avtalen gir alle beboerne et utvalg av de aller 
mest populære norske tv-kanalene og 100 
«poeng» som kan byttes inn i andre kanaler 
eller strømmetjenester.

De mest populære strømmetjenestene som 
beboerne kan velge fra er blant annet HBO 
Nordic, Viaplay, Discovery + (tidligere Dplay) 
og Paramount +. Her er det mulig å bytte 
mellom ulike strømmetjenester og kanaler 
etter behov ved å logge seg inn på «min side» 
hos Telenor.no. I utgangspunktet er det ingen 
begrensinger på antall bytter, så her er det mulig 
å ha HBO den ene dagen og Viaplay neste dag. 

Spørsmål fra beboere
Etter at vi informerte om den nye tv-avtalen 
på nettsidene våre og infoskjermene har det 
kommet inn flere spørsmål fra beboerne. Det 
meste er besvart i artikkelen over her, men 
under her finner du tre spørsmål som er besvart 
av Tom-André, vår kontaktperson i Telenor.

Jeg har ikke tatt i bruk den gamle boksen. 
Må jeg likevel aktivere den nye for å slippe å 
betale ekstra, eller kan jeg fortsette med å bare 
strømme via appen?

Svar fra Telenor: Den nye dekoderen er per defi-
nisjon aktiv allerede fra den datoen den blir sendt 
ut. Alle vil jo motta den nye dekoderen i posten, 
og den skal følge boligen ved videresalg/leie. Du 
kan fint bruke T-We appene uten at dekoderen 
står koblet til og er aktiv.
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Jeg har ikke hatt TV siden før smart-TV’n 
gjorde sitt inntog. Ser bare filmer og serier via 
strømmetjenester (og NRK Nett-TV, – nå med 
renere samvittighet etter at lisensen ble lagt på 
skatteseddelen). Ifølge kundeservice må du se 
alle strømmetjenestene via boksen (foreløpig 
med unntak av HBONordic, som må kobles 
via boksen, men kan brukes på én ekstra enhet 
i tillegg). Stemmer virkelig dette?

Svar fra Telenor: Du trenger ikke å bruke 
dekoderen for å se TV-kanaler og strømmetje-
nester som er tilgjengelig i T-We. Hent ned T-We 
App på mobil, nettbrett, Apple-TV eller bruk 
www.twe.no. Du kan også bruke Chrome Cast 
mot alle enheter som støtter dette. De aller fleste 
tjenestene – inkludert HBO Nordic også – ligger 
inne i T-We App hvis du har valgt inn denne 
tjenesten.

Det er bare to av strømmetjenestene du kan velge 
for poeng – Viaplay (som man velger inn ved å 
velge V Film m/Viaplay) – og Discovery+. For 
disse to tjenestene velger man inn tjenesten i det 
valgfrie universet på Min Side på Telenor.no – 
og så bruker man deres respektive apper (eller 
viaplay.no / discoveryplus.no) for å logge inn og 
bruke tjenesten. For Viaplay så får man en e-post 
med en aktiveringskode som man legger inn på 

Viaplay, mens på Discovery+ så får man auto-
matisk en aktiverings-lenke på sms som man 
bekrefter – og så får man automatisk abonne-
ment opprettet hos Discovery+.

Du trenger med andre ord ikke å bruke T-We-
dekoderen for å få tilgang til tjenestene. 
Dekoderen følger uansett leiligheten, så det er 
viktig å hente den når den nye kommer i posten.

Vi har ikke antenne-kabel strekt til der TVen 
står. Og får da/kommer ikke til å aktivere 
den nye boksen/kortet pga. kabelen (benytter 
ikke den gamle boksen heller). Er det mulig 
å aktivere den med hjelp av trådløst/kablet 
fibernett?

Svar fra Telenor: Man kan dessverre ikke benytte 
dekoderen uten at den er koblet til med anten-
nekabel. I dette tilfellet vil jeg anbefale at du 
bekoster opplegg av et nytt antenneuttak der 
du har TV’en din stående. Det vil koste 1695,- 
kroner, da vil det komme en tekniker hjem til 
deg og installere dette. T-We-dekoderen vil også 
trenge tilkobling til internett for å få benyttet 
T-We-tjenestene (strømmetjenestene bl.a.) – 
akkurat dette kan benyttes trådløst – du må 
uansett ha antennekabel tilkoblet.
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Tidligere brannveien er endelig åpnet som Petrine Ryghs vei. Etter noen ekstra 
«strafferunder» grunnet utfordringer med fallunderlaget, gjennomførte borettslaget 
og entreprenør overtagelsesbefaring og åpnet Petrines vei for publikum på 
ettermiddagen fredag 4.juni. Av smittevernshensyn valgte vi å ikke gjennomføre en 
formell, annonsert åpning av anlegget. Til vår store glede var det likevel aktivitet 
der fra første time, og vi håper området vil fortsette å være et sted til rekreasjon og 
aktivitet for områdets beboere.

Juni, 2021: Petrine Ryghs vei er endelig åpen for alle. Fargene i veggen 
er glade og fargerike, og henspiller på mangfold, fargene i Pride-

flagget, og fargene over et bylandskap i ved morgengry eller kveld.

VELKOMMEN TIL  
PETRINE RYGHS VEI!
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Overtagelsesbefaringen avslørte en del feil og 
mangler som entreprenøren må rette opp i 
før oppdraget kan avsluttes, men heldigvis er 
ingen av disse til hinder for bruk av anlegget. 
Entreprenøren vil rette opp disse feilene så 
fort det lar seg gjøre, så det vil fremdeles være 
arbeidere innom fra tid til annen, og deler av 
anlegget kan bli avstengt igjen for at de skal få 
rettet opp. Den største feilen ligger i at topplaget 
i fallunderlaget dessverre har fått mange riss, 

grunnet fukt i materialene fra leverandøren. 
Dette påvirker ikke fallunderlagets funksjon – 
det er helt trygt å bruke – men det vil påvirke 
levetiden til dekket, og er derfor en mangel 
som entreprenøren må rette opp. Vi har avtalt 
at utbedringen ikke gjøres med en gang, da 
vi ønsker at områdets barn i alle aldre skal ha 
glede av buldreveggen nå mens koronarestrik-
sjonene fremdeles gjør at det er begrensninger 
på andre tilbud her i byen.

Til venstre: Amir Solberg fra Tjelmeland friksjon monterer ramma bak buldreveggen i iskalde minusgra-
der i januar. Til høyre: I mars ble aluminiumsplatene montert. Øystein Johnsen fra Tjelmeland Friksjon 
fortalte at det var krevende å montere aluminiumsplatene helt jevnt. Vanligvis arbeider de med tre, som er 
mer fleksibelt. Under:Kunstveggen under oppføring. Murkanten over er også malt i fargen “sandkorn”, den 
samme som Smedgata 32 nylig har blitt malt i.
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Det har blitt sommer, og grepene festes.

Trimapparater kommer snart
Videre vil det i starten av juli komme trenings-
apparater på terrassene inn mot veggmaleriet. 
Disse ble satt i bestilling litt sent, da det har tatt 
tid å finne et konsept som passet inn i budsjet-
tet vårt. Når disse er på plass, håper vi dere alle 
vil finne en grunn til å benytte dere av Petrine 
Ryghs vei titt og ofte, enten det er for å leke i 
buldreveggen, trimme energi inn i koronakrop-
pen eller bare nyte kaffen og livet fra en av de 
fine benkene på utsiktsbalkongen.

Kurs i buldring i samarbeid med 
Tøyen Sportsklubb
Vi har nylig søkt om og fått tilslag på drifts-
midler fra Oslo Kommune til å etablere et 
buldretilbud for ungdom i samarbeid med 
Tøyen Sportsklubb. Driftsmidlene vil blant 
annet brukes til å etablere et kursopplegg i 
buldring med profesjonell instruktør og til 
innkjøp av nødvendig utstyr. Vi håper dette 
tilbudet kommer på plass så fort som mulig 
etter sommerferien.

Trenger frivillige og 
buldrevenner
Liker du å klatre eller buldre? Har du lyst til 
å bidra til å etablere og organisere et nytt fri-
tidstilbud for barn og ungdom på Tøyen? Vil 
du lære deg å skru nye ruter på veggen med 
ulike ferdighetsnivåer? Vi har allerede etablert 
en liten ruteskrugruppe og søker flere ressurs-
personer til buldreveggen. Send en e-post til 
brannveien@ebrl.no 

Vi benytter også anledningen til å takke 
bidragsyterne som har støttet prosjektet:

• OBOS gir tilbake
• Sparebankstiftelsen
• Oslo kommune
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ENERHAUGEN PÅ SKEIVA 
Tekst: Sigve S. Lærdal, E7

Kanskje blir det Enerhaugen på skeiva i år...Men 
dessverre bare kanskje. Det er vel ingen som 
tenkte tanken i fjor sommer, at det i år skulle bli 
vanskeligere å samles til Enerhaugen på skeiva. 
Kanskje like greit at vi i fjor ikke visste hvor 
lenge dette skulle vare. 

Oslo kommune har strengere regler for private 
sammenkomster enn landet for øvrig, og per i dag 
gjelder følgende (fra Oslo kommune´s nettside):

Sammenkomster i private hjem 
og hager - Forbud
Det er forbudt å samle mer enn ti personer i 
private hjem. Dette antallet inkluderer de som 
tilhører husstanden.

Personer som er beskyttet mot koronasykdom 
skal ikke regnes med i antallet på ti personer. 
Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, 
personer som har vært vaksinert med én dose i 
minst tre uker og de som har hatt koronasykdom 
de seks siste månedene.

Selv om antallet personer er ti eller færre, er det 
kun tillatt å arrangere eller delta på private sam-
menkomster i lokaler som er dimensjonert slik at 
alle deltakerne kan holde minst én meters avstand.

Forbudet gjelder uansett alder. Forbudet gjelder 
også i hager, bakgårder, uteplasser og lignende 
områder i tilknytning til private hjem, og på hytta.

Du risikerer bøter, om du bryter forbudet.

Disse reglene gjelder til og med 18. juni 2021, 
eller til forskriften endres.

Det betyr at dersom Oslo kommune den 18. 
juni fjerner denne begrensingen eller utvider 
den, så kan vi muligens arrangere. Det kommer 
an på hvor stor endringen blir, og om det da blir 
lovlig å samles så mange som det gjerne gjør i 
hagen hos oss når vi samles flere naboer.

Lørdag 19. juni er dagen for fest - dersom vi får 
muligheten til å samles flere blir Enerhaugen på 
skeiva gjennomført. Hvis antallsbegrensingene 
fastholdes blir det dessverre til at vi må avlyse 
i år. Følg med på informasjonsskjermene for 
oppdatert informasjon etter den 18. juni.

Det er litt vemodig å se dette bildet, siden både 
Svein, Immi og Petrine nå er døde. Disse tre 
menneskene har virkelig satt spor etter seg i 
borettslaget, og de er savnet. Det hadde kanskje 
vært ekstra hyggelig om vi kunne samles til 
Enerhaugen på skeiva akkurat i år, og å dele 
hyggelige minner og historier fra Svein sitt liv 
som ildsjel, Immi sitt alltid sprudlende humør 
og Petrine sine turer med Sam, kanskje mer 
tidlig enn seint i nærområdet vårt.

Følg med den 18. juni og pressekonferansen til 
Byrådet i Oslo. Vi håper på gode nyheter som 
gjør at det blir Enerhaugen på skeiva også i år.

Velkommen! (Om vi får lov...)
Bildet er fra Enerhaugen på skeiva 2018, og er tatt 
av Blikk sin fotograf: Reidar Deadswan Engesbak
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Tekst: Ron A. Emil Bakke

Rehabilitering av garasjeanleggene starter i løpet av høsten 2021. Før oppstart 
må EBRL ha gjennomført bunnledningsprosjektet hvor siste blokk er ferdig i uke 37 
(17.09.2021). Garasjerehabiliteringen vil pågå i omtrent 18 måneder. Vi vil komme 
nærmere tilbake til oppstartsdato og fremdrift så snart entreprenøren har dette på 
plass. Siden det er en stund siden forrige informasjon om garasjerehabiliteringen, og 
at det sannsynligvis er tilkommet nye beboere i borettslaget vil vi i denne artikkelen 
informere bredt om prosessen og arbeidene, og presentere noe informasjon som også 
har vært gitt tidligere.

Bakgrunn for prosjektet
Styret bestilte en generell tilstandsanalyse av 
borettslaget for å kartlegge og få en oversikt over 
vedlikeholdsbehovet de kommende årene som 
et svar på et vedtak fra generalforsamlingen i 
2016. Flere ulike aktører ble undersøkt før valget 
falt på Hjellnes Consult, et selskap som senere 
ble kjøpt opp og innlemmet i Multiconsult.

Rapporten avdekket en del skader på betong og 
bærekonstruksjonene til høyblokkene, samt et 
etterslep på vedlikehold på flere områder. Styret 
bestilte deretter en mer utdypende analyse av 
bygningsmassen og prøvetaking av betongen 
for å avdekke omfanget av skadene.

Resultatene av undersøkelsene og funnene i 
den nye rapporten ble lagt frem for beboerne 

på et eget beboermøte og en ekstraordinær 
generalforsamling våren 2018. Styret la frem 
en anbefaling knyttet til kommende rehabili-
tering på bakgrunn av den forelagte rapporten 
fra Multiconsult. Planen ble lagt frem med 
følgende foreslåtte prioriteringsrekkefølge:

1. Garasjeanlegg
2. Tak
3. Fasader
4. Våtrom, ventilasjon og varmeanlegg

Den ekstraordinære generalforsamlingen 
vedtok at styret skulle gjennomføre et forpro-
sjekt på garasjeanleggene og at resultatet av 
forprosjektet, finansieringsplan og fremdrift 
skulle legges frem for beboerne på en fremtidig 
generalforsamling.

REHABILITERING AV 
GARASJEANLEGGENE
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Forprosjekt for prosjektering 
Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å 
gjennomføre forprosjekt ”Rehabilitering av 
garasjeanleggene”.

Styret inviterte syv rådgivningsforetak for-
sommeren 2018 til befaring av anleggene med 
formål om å motta pristilbud på forprosjek-
teringen. De inviterte foretakene var OBOS 
Prosjekt, Selvaag Prosjekt, Multiconsult, 
COWI, Rambøll, Sweco og Norconsult. Etter 
tilbudsfristens utløp mottok styret fire tilbud. 

Etter en gjennomgang av tilbudene ble tre 
foretak invitert med videre, hvor det ble avholdt 
møter med hvert foretak for gjennomgang av 
tilbudene. Denne prosessen endte med at valget 
falt på Norconsult som borettslagets rådgiver i 
den videre prosess med forprosjektet. 

Norconsult sendte forprosjektet ut på anbud 
rundt juletider i 2019, hvorpå ekstraordinær 
generalforsamling våren 2020 vedtok at styret 
kunne gå videre med forprosjektet og godkjente 
finansieringsplanen.

Rehabilitering av 
garasjeanleggene 
Forprosjektet gjelder oppgradering av boretts-
lagets tre garasjeanlegg med tilhørende 
brannsluser. Betongrehabiliteringen omfatter 
alle bærende betongkonstruksjoner, med en 
anbefalt strategi basert på:
• elektrokjemisk passivering (kloriduttrekk), 
• re-alkalisering og 
• mekanisk reparasjon. 

I tillegg kommer generell oppgradering av 
garasjeanleggene til dagens standard så langt 
dette er mulig i henhold til forskriftskrav, 
herunder overflatebehandling, membranar-
beider/tekking av dekker (takhager), elektriske 
anlegg, og ventilasjon. I tillegg er det planlagt 
utskifting av porter og dører. Blant annet skal 

tilgjengeligheten gjennom brannslusene inn 
til garasjene forbedres. Her vil det etter planen 
legges inn dører med automatisk dørautoma-
tikk og lave terskler. 

Brannsikkerheten skal også forbedres 
og oppgraderes i forhold til dagens byg-
geforskrifter, særlig knyttet til varsling, 
sprinkelanlegg, brannskiller, branndører og 
merking av rømningsveier. Det vil bli auto-
matisk brannvarslingsanlegg i alle fellesarealer 
(korridorer, trapper o.l.) i alle blokkene. 

Dreneringen rundt garasjene skal også 
vurderes, og om nødvendig skiftes, da vi har 
vært plaget med vanninntrenging flere steder. 
Taktekkingen (membranen) på takhagene vil 
også bli vurdert skiftet. Dette da vi har hatt 
og har noen vannlekkasjer som igjen skader 
betongkonstruksjonene.

I tillegg legges det opp til Troax nettingbo-
der i tilknytning til parkeringsplassene i de 
garasjeanleggene der dette er praktisk mulig 
gjennomførbart. Dette gjør at lagring av f.eks. 
bilutstyr, bildekk m.m. kan gjøres i tilknytning 
til bilparkeringen.

Det vil også bli installert ladeanlegg for elbiler i 
garasjeanleggene. 

Elbillading
Det er i dag mange beboere som står på ven-
teliste for å få ladeplass til elbil i borettslaget. I 
forbindelse med prosjektet planlegges det for et 
smart, sikkert og fleksibelt anlegg.

Siden elbillading med tilhørende teknologi er 
et område som utvikler seg raskt, har vi valgt 
å kjøre en ny runde på prosjektering av elbilla-
ding siden prosjektet startet. Vi har gjennomført 
en ny anbudskonkurranse på et nytt og utvidet 
ladeanlegg i vinter. Valget falt på Ensto med 
Enviro Elektro As som leverandør/entreprenør.
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Ensto har vært i markedet i over 80 år og vil 
med stor sannsynlighet være der i fremtiden 
også, noe som er en stor sikkerhet. Dette spesielt 
sett opp imot at det er mange små leverandører 
som har kastet seg på «den grønne bølgen». 
Ensto har også levert verdens største ladean-
legg på Avinor Gardemoen, med over 1600 
velfungerende ladere. Ensto har som eneste 
leverandør ISO 15118 som gir mulighet for 
“vehicle to grid”. Denne løsningen muliggjør 
at bilen kan levere strømmen tilbake til laderen 
når strømmen er dyr, og tilbake til bilen når 
strømmen er billigere. Dermed vil bilen kunne 
lade tilnærmet gratis. Dette er fremtidsrettet!

Elbilforeningen har vært med som rådgiver 
i hele prosessen og det nye, fleksible anlegget 
legges opp med infrastruktur (kabler) til 
samtlige p-plasser. Vi vil i første omgang tilby 
lademulighet på halvparten av p-plassene med 
mulighet for flere ladebokser etter behov.

Valgt entreprenør har brukt sin erfaring med 
å bygge et best mulig ladeanlegg med lavest 
mulig driftskostnader og flest mulige veier til å 
omgå/utsette effekt-tariffen som er en betydelig 
kostnad som kan være vrien å fordele helt rett-
ferdig på brukerne av lade-anlegget. 

Anlegget leverer lokal energistyring som ikke 
er avhengig av noen skyløsning, som er et 
viktig element da både internett og de propri-
etære skyløsningene innimellom faller ned. 

Anlegget vil være et såkalt OCPP-anlegg (åpent 
ladeanlegg uten bindinger til en spesifikk 
produsent) som eies av borettslaget, i tillegg til 
at det er smart og «plug and play». Dette er et 
viktig element, da det i praksis betyr at vi ikke 
får lisenser eller andre driftskostnader nå eller 
i fremtiden for funksjonell drift av anlegget. 
Enda enklere fortalt vil det si at vi har et anlegg 
med åpen standard, slik at vi eier hele verdikje-
den, inkludert teknologien til ladestasjonene. 

Anlegget muliggjør også at vi kan sette bort 
fakturering av forbruk, samtidig som vi fint 
også om ønskelig kan drifte dette selv igjennom 
Ensto sin skytjeneste og app. 

Ensto er også nylig valgt som ladestasjonsle-
verandør med Enviro Elektro som installatør 
i anbudskonkurransen til OBOS. Anbudet ble 
valgt på bakgrunn av kompetanse, kundevenn-
lighet og pris. 

Anbudskonkurranse for 
garasjerehabiliteringen 
Konkurransegrunnlaget ble ferdigstilt rundt 
juletider 2019 og prosjektet ble like over nyttår 
2020 sendt ut på anbud for prising. Det er 
avholdt anbudsbefaring med påmeldte entre-
prenører og leverandører. Det var svært stor 
interesse blant entreprenørene for prosjektet. 

Norconsult AS gjennomførte evaluering av de 
innkomne tilbud med gjennomgang av mottatt 
dokumentasjon, kontroll av oppfyllelse av kva-
lifikasjonskrav stilt i konkurransegrunnlaget 
og sammenligning av tilbudene iht. angitte til-
delingskriterier. Kvalifikasjonskravene var delt 
inn i følgende hovedkategorier: 
• Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
• Tilbyders økonomiske og finansielle soliditet
• Tilbyders tekniske og faglige kapasitet
• Forpliktelseserklæring for underentrepre-

nører (UE)

Tildelingskriteriene av tildeling av kontrakt 
skjedde på basis av hvilket tilbud som hadde 
det beste forholdet mellom pris og kvalitet, 
basert på følgende kriterier:
• Pris (50 %)
• Oppgaveforståelse og fremdrift (25 %)
• Kompetanse hos nøkkelpersonell (25 %)»

I evalueringen av pris hadde laveste tilbudspris 
10 poeng, og to ganger laveste tilbudspris får null 
poeng. Øvrige tilbudspriser er skalert lineært.
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I evalueringen av oppgaveforståelse er tentative 
fremdriftsplaner og skriftlige oppgaveforståel-
ser vurdert, der fornuftig inndeling i etapper 
for å hensynta beboere og bruk av garasjean-
leggene under arbeidene er vektlagt spesielt. 
Enkelte tilbydere har lagt opp til samtidig 
jobbing i flere plan og garasjer, mens andre har 
lagt opp til ferdigstillelse i ett plan før neste 
plan påbegynnes. De fleste tilbydere har levert 
gjennomtenkte fremdriftsplaner og gode opp-
gaveforståelser, og samtlige tilbydere har tilbudt 
prosjekt- og byggeledere med lang erfaring og 
relevant kompetanse.

Vurdering og anbefaling
På bakgrunn av vurdering av tildelingskrite-
riene har Norconsult AS anbefalt styret valg 
av entreprenør, og hvor valget falt på Eide 
Entreprenør AS.

Den foreslåtte entreprenøren tilfredsstil-
ler samtlige kvalifikasjonskrav og har levert 
et svært oversiktlig tilbud. Tilbudssummen 
eksklusive opsjoner er ca. 3 millioner kroner 
lavere enn neste tilbyder. Samtlige prisede 
poster i mengdebeskrivelsen er gjennomgått, 
og det er ikke gjort funn som tyder på taktisk 
prising eller feilprising, ei heller på opsjonspos-
tene. Det er ikke tatt noen forbehold i tilbudet. 
Referanseprosjektene som er oppgitt er meget 
relevante, og tilbudt prosjektleder og byggele-
der har lang erfaring fra tilsvarende prosjekter. 
Samtlige underentreprenører for de tekniske 
fagene er oppgitt med tilhørende signerte for-
pliktelseserklæringer, og tilbudsskjema er fylt 
ut med timepriser for alle typer mannskap for 
eventuelle endringsarbeider.

Kostnader
Tilbud på garasjerehabiliteringen inneholder 
både arbeid som er prosjektert gjennomført, 
samt opsjoner på arbeid som må gjøres hvis 
det avdekkes forhold undervegs som tilsier 
det. Styret har også hentet inn pristilbud på 

byggeledelse og SHA-oppfølging (sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø på byggeplassen). Videre 
er det tatt høyde for usikkerhetsmomenter. 
Maksimal kostnadsramme for garasjerehabi-
litering inkludert opsjoner, prosjektledelse, 
SHA-oppfølging og usikkerhetsmargin er kr 45 
000 000. 

Oppstart og fremdrift 
I den tentative fremdriftsplanen er det lagt opp 
til at ett og ett garasjeplan ferdigstilles og klar-
gjøres for bruk før arbeidene i neste garasjeplan 
påbegynnes. Ny anslått oppstart er i løpet av 
september/oktober 2021. Ferdigstillelse for 
alle garasjeanleggene er ca 18 måneder etter 
oppstart. Nærmere info om fremdrift, oppstart 
og ferdigstilling må vi komme tilbake til. 
Opprinnelig oppstart var som kjent tidligere 
berammet til mai 2020, men på grunn av 
koronasituasjonen har vi måttet utsette bunn-
ledningsprosjektet og dermed garasjeprosjektet, 
da sistnevnte er avhengig av at bunnledningene 
er ferdig rehabilitert før oppstart. 

Midlertidig parkering mens 
arbeidene pågår
Styret er opptatt av å ivareta dagens leieta-
kere i garasjeanleggene mens arbeidene pågår. 
Det legges opp til etappevis rehabilitering for 
en mest mulig smidig parkeringssituasjon 
underveis i prosjektet. Så langt det er mulig vil 
leietakerne tilbys midlertidig parkeringsplass 
ved ledighet i de garasjene som til enhver tid 
ikke er under rehabilitering, eller på borettsla-
gets utendørsparkering bak E7. Likevel må flere 
av de som leier garasjeplass måtte påberegne å 
ha bilene stående gateparkert i rehabiliterings-/
byggeperioden. Det vises her til ordningen med 
beboerparkering. 

Det vil ikke bli innkrevd leie i den perioden 
leietaker av parkeringsplass må parkere utenfor 
borettslagets parkeringstilbud.
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Klokkene har IKKE ringt for Enerhaugen! 

Historien lever i 
beste velgående

Tekst: Karin E. Arnesen, nestleder i 
Enerhaugen, Grønland og Tøyen historielag
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Det er ikke mange borettslag som har klart å bli et ikon. Høyblokkene på 
Enerhaugen er ikke til å ta feil av og vi valgte derfor å ta dem med i vår 
logo for Enerhaugen, Grønland og Tøyen Historielag. Logoen er ment å 
referere til småhusbebyggelsen, høyblokkene og kirken og ikke minst 

menneskene som bor og har bodd i dette området.

Vi i Enerhaugen, Grønland og Tøyen historie-
lag kontaktet styreleder Rune Berge og er veldig 
glad for at borettslaget vil samarbeide med oss i 
historielaget. Du har trolig allerede fått en liten 
brosjyre fra oss i postkassen din, og om ikke vil 
du nok få det snart.

Det er jo forunderlig at det ikke har vært et his-
torielag for dette området som har en så rik og 
variert historie, men endelig konkretiserte det 
seg i anledning av at Grønland kirke var 150 
år i 2019. Høsten samme år tok Gamlebyen og 
Grønland menighet initiativ og inviterte til et 
oppstartmøte i kirken. I slutten av januar året 
etter ble første medlemsmøte holdt og Leif 
Gjerland holdt foredraget «Hvis slottet lå på 
Tøyen». En gjeng entusiaster utnevnte seg selv 
til styre, fordelte oppgaver og la planer for nytt 
medlemsmøte i mars. Det nye Enerhaugen, 
Grønland og Tøyen Historielag var et faktum. 
Og så kom koronaen. Styret fortsatte imidlertid 
å møtes, først fysisk og deretter har vi vært på 
Zoom nesten en gang i måneden. For medlem-
mene gjennomførte vi en fin byvandring vi kalte 
«Fra gavl til gavl» i september. Begeistringen 
var stor for de flott veggmaleriene. 

Manglende kontakt med medlemmene har 
vært et stort savn, men situasjonen har også 
tvunget oss til å prøve nye veier for å kommu-
nisere og læringskurven har vært bratt. 

Vår intensjon er å samle historie fra området og 
dekke hele spennet fra middelalder til ny tid. 
Det skjedde en stor fraflytting i 1950-60 årene 
da familier fant ny bolig i drabantbyene. Men 
inn i de gamle boligene flyttet nye landsmenn. 
Det er ganske unikt for et område at både de 
som flyttet ut og de som innvandret i denne 
brytningstiden fremdeles er i live og kan fortelle 
sine historier. 

Vi håper å kunne gå noen nye veier i formid-
ling og bevaring av historieminner, men det 
tar tid å bygge opp infrastrukturen. I løpet av 
det første året har vi imidlertid fått på plass 
en Facebook-side, en hjemmeside og laget et 
nyhetsbrev, som vi kaller Historiebrev, og som 
sendes alle medlemmene 10-11 ganger i året. 
I desember lagde vi også et magasin som vi 
kalte Historiesus. Her er det virkelig mye og 
variert stoff du kan hygge deg med. 

På Facebook har vi til nå publisert over 120 
innlegg, smått og stort fra bilder til lengre 
historier og linker til hjemmesiden med en 
rekke artikler. Der finner du bl.a. historier 
fra siste verdenskrig, historien om den første 
kvinnen som fikk holde preken i en norsk 
kirke, historier fra Tøyengata, Asylet, pro-
sjektet «ung på Enerhaugen» og mye annen 
lokalhistorie. Du finner også oversikt over 
arkitektur, «Blå skilt», litteraturlister, diverse 
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Møtested: 
Oslo Museum/Interkulturelt museum (IKM), 

Tøyenbekken 5, 0188 Oslo.
Epost: egt.historielag@gmail.com 

Facebook: www.facebook.com/EGTHistorie
 

Styret:
Leder: Olav Rune Bastrup 

Nestleder: Karin E. Arnesen 
Kasserer: Steinar Fløtberget 

Sekretær: Marte Marie Ofstad

Styremedlemmer:
Harald M. Karlsen 

Terje Knudsen
Sigurd Johansen

Erik Odgaard
 

Bli medlem:
Send oss en mail,  

eller meld deg inn via vår hjemmeside:
www.egt-historielag.no/omoss/medlem

bilder og ikke minst litt om ulike prosjek-
ter som vi følger med på. Det skjer jo trolig 
store forandringer både i Smedgata 25 og i 
forbindelse med «Plakat»-huset på Grønland. 
Ikke minst finner du forslag til rusleturer i 
området så du kan ta med deg familie, venner 
eller bekjente som ikke kjenner området. 
Årsmeldingen for 2020 finner du også her.

Vi var i fjor heldige og fikk et tilskudd fra Bydel 
Gamle Oslo for å hjelpe oss i startfasen. For 
dette året har vi søkt om tilskudd til å gjen-
nomføre flere større prosjekter, bl.a. digitale 
byvandringer og fortellinger og håper på et 
positivt svar. Vi har også vært i kontakt med 
næringslivet i området og blitt veldig godt tatt 
imot til tross for nedstengningen. Grønlands 
Torg har til og med blitt sponsor. Det er 
sendt informasjon til relevante komiteer og 
mange enkeltpersoner i Bydel Gamle Oslo 
og vi har fått overraskende mange person-
lige tilbakemeldinger, bl.a. fra byrådet ved 
Raymond Johansen, hvis familie kommer fra 
Mandallsgata og Kolstadgata.

Det nærmer seg sommer og vi håper og tror alle 
på at koronarestriksjonene skal bli lettere og at 
vi kan treffes. Kanskje har også du en spesiell 
familietilhørighet og en historie å fortelle fra 
området. Ta gjerne kontakt med oss. Ingen sak 
er for liten – som det heter.

Vi er nå omtrent 80 medlemmer, men vi vil 
naturligvis gjerne ha også deg som medlem. 
Noen er redd for at det forplikter, men de 250 
kronene per år er i realiteten mer et bidrag og en 
støtte til arbeidet vårt. Det er dessuten ikke tvil 
om at vi får økt tillit hos våre samarbeidspart-
nere når vi kan vise til et økende medlemstall, 
både hos bydelen, næringsliv, institusjoner og 
organisasjoner i det vi kaller EGT-området.
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VILLA ENERHAUGEN
Det første spadestikk til det nye Enerhaugen 

Tekst: Olav Rune Bastrup. Foto: Jørn-Kr. Jørgensen 

Villa Enerhaugen i Smedgata 30 er en av bydelens staseligste bygninger med en 
interessant forhistorie. Dette var nemlig første byggetrinn til det nye Enerhaugen 
som skjøt opp mer enn 30 år senere.

 

763 kroner på konto i fond til 
gamlehjemsaken
Bygget ble tatt i bruk i 1928 og er tegnet av arkitekt 
Arnstein Arneberg, en av forrige århundres 
mest kjente monumentalarkitekter. Bygningen 
ble oppført som gamlehjem av Grønland 
menighet og i sin helhet for innsamlede midler. 

Institusjonen hadde 75 rom med plass for 80 
pensjonærer. Grønland gamlehjem var da det 
stod ferdig den både staseligste og mest moderne 
eldreinstitusjon i hovedstaden. Fra kjøkkenet 
i kjelleretasjen gikk det elektrisk heis opp til de 
forskjellige avdelingene i andre og tredje etasje. 
Det var et teknisk vidunder.
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Det første initiativ til å få reist gamlehjemmet 
kan spores helt tilbake til 1908. Da sammenkalte 
sokneprest Peter Normann Meyer fattigforstan-
derne i bydelen, Fredrik Grønbæk og O. Berge, 
for å drøfte ideen. En komité ble nedsatt, der 
i tillegg tre kvinner gikk inn. Kvinnene ledet 
allerede hver sine foreninger som samlet inn 
penger til gamles pleie. På foreningenes konti 
stod til sammen 763 kroner som ble overført til 
et nytt fond for gamlehjemsaken. I 1913 hadde 
gamlehjemsfondet vokst til over kr 4000. Men 
så kom dyrtiden og bolignød, de sosiale utfor-
dringene på Grønland vokste til uhåndterlige 
dimensjoner, den politiske uroen var betydelig. 
De neste årene vokste fondet mest takket være 
de årlige overføringene fra «Kristiania samlag 
for handel med brændevin». I avgiftene på 
brennevin inngikk en fast prosentdel som 
samlaget hadde til oppgave å fordele på huma-
nitære formål etter søknader fra veldedige 
institusjoner. Grønlands gamlehjemsfond fikk 
overført forholdsvis mye. 

Driftig og bisk 
I 1918 fikk saken ny giv da man mottok en gave 
på hele 100 000 kroner fra en av Grønlands 
rikeste menn, grosserer Tobias Larsen. Han 
var en nordlending som hadde slått seg opp 
fra små kår. Han hadde gjennom mange år 
vært en anonym velgjører både i menigheten 
og for andre filantropiske tiltak i byen. Han ble 
takket med fest på menighetshuset, hvor det ble 
avduket et maleri av ham. Da man skulle si takk 
for i kveld og vel hjem, grep Larsen ordet og 
rev av ytterligere 100 000. Folk var overveldet. 
Nå hadde man penger nok og vel så det til å se 
seg om etter tomt. 1. januar 1919 var fondets 
saldo 213 170 kroner. Da var nok en kvinnefo-
rening i gang med å samle inn penger. Den het 
«Aftenro» og ble stiftet av frøken Marie Nielsen, 
en særdeles driftig dame, men også kjent som 
veldig bisk. Mange var redd henne, for hun sa 
alltid ifra om det var «slinger i valsen», og det 
var det etter frøken Nielsens mening veldig 

ofte. Foreningen «Aftenro» overlevde Marie 
Nielsen med mange tiår. Den ble i de følgende 
år den store foreningen som arbeidet for gam-
lehjemmet, som besørget møbler, inventar og 
velferdstiltak, og gikk inn først i 1980. 

Fortvilede forhold 
Tomtespørsmålet ble den store bøygen som 
forsinket videre fremdrift. Det fantes knapt 
ledig areal på Grønland. De tomtene som 
kunne vært aktuelle, var enten for dyre eller 
uegnede. Det ble derfor seriøst vurdert å 
bygge gamlehjemmet utenfor bydelen. Mange 
var i villrede. Kommer ikke gamlehjemmet 
snart? Prestene fikk brev fra eldre som søkte 
om plass på et gamlehjem de trodde var like 
rundt hjørnet. Noen av disse brevene vitner 
om fortvilede forhold, ikke minst for enslige 
eldre som ikke hadde familie som kunne ta 
seg av dem. Historien som følger, er interes-
sant av flere grunner. Det som brakte fortgang 
i prosessen, var en større plan som allerede var 
i emning - en plan om et helt nytt Enerhaugen! 
En mann utenfra meldte seg i 1924 på i plan-
leggingen: reguleringssjef Jacobsen i Kristiania 
kommune. Han var nyinnflyttet på Grønland 
og hadde lest om gamlehjemsaken i menighets-
bladet. Han tenkte at dette måtte det finnes en 
løsning på. Jacobsen oppsøkte daværende sok-
neprest Carl Johan Ecktell og kunne fortelle at 
han visste om to ledige tomter på Enerhaugen 
som kommunen hadde ekspropriert. Bak 
dette lå en større plan, betrodde Jacobsen. I 
kommunen hadde man en stund syslet med 
tanken om å sanere hele Enerhaugen og bygge 
moderne boliger der. Men planleggingen hadde 
gått i stå. Eiendomsforholdene på Enerhaugen 
var kompliserte, og det ville bli svært dyrt for 
kommunen å løse ut alle eiendommene på én 
gang. Man kunne heller ikke ekspropriere hele 
området uten at det forelå en plan for hvordan 
det skulle utvikles. Det krevde loven. I stedet 
sikret kommunen seg eiendommer litt etter litt. 
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Gamlehjem i Smedgata 
Så presenterte Jacobsen sin idé: Et gamlehjem 
på de ledige tomtene i Smedgata kunne få fart 
i planene om et nytt Enerhaugen. Jacobsen 
mente Grønland menighet straks burde gå til 
kommunen og be om å få overta de to tomtene. 
Det bød ikke på problemer å få sikret seg 
tomtene kommunen hadde ekspropriert. Den 
ene kostet 25 000, den andre 64 000. Da hadde 
fondet godt igjen med penger til at man kunne 
begynne å tenke på oppføring av et bygg. Ingen 
hadde tenkt seg muligheten av et gamlehjem på 
Enerhaugen. Mens utviklingen hadde gått sin 
gang, var Enerhaugen blitt liggende i en bakevje. 
Årsaken var kompliserte eiendomsforhold 
og mangel på en helhetlig plan. Oppføringen 
av Grønland gamlehjem i 1927-28 var derfor 
i realiteten første steget på veien mot det nye 
Enerhaugen som oppstod etter saneringen på 
1960-tallet.

Arkitekten tegnet en ny bydel 
Vi vet ikke akkurat når og hvordan Arnstein 
Arneberg ble koplet inn, men han og regule-
ringssjef Jacobsen var nære bekjente. Arneberg 
hadde få år tidligere vunnet arkitektkonkurran-
sen om Oslo nye rådhus sammen med Magnus 

Poulsson. Sokneprest Ecktell døde i 1924 og 
Normann tok over. Han loset saken i havn og 
signerte kjøpekontraktene. Normann var entu-
siastisk da han så Arnebergs skisse. Arneberg 
hadde nemlig ikke bare laget en skisse som viste 
gamlehjemmet, men en helt ny bydel med flotte 
bygg i nyklassistisk stil, brede gater, parker og 
hengende hager der Enerhaugen stupte ned 
mot Grønland. Sentralt i et stort parkanlegg 
med fontener og gruslagte gangveier hadde han 
plassert Grønland gamlehjem! Fra Grønland 
opp til Enerhaugen hadde han tegnet inn en 
bred, monumental steintrapp, Oslos svar på 
spansketrappen i Roma! Omtrent midt på 
Enerhaugen ligger Villa Enerhaugen. Et bygg av 
de dimensjoner Arneberg hadde skissert, ville 
koste mer enn de knapt 150 000 som stod igjen 
i fondet etter at tomten var betalt. En storstilt 
innsamlingskampanje ble derfor lansert på for-
sommeren i 1925. Seksti personer påtok seg å 
gå ukentlige runder med bøsse i alle gater og 
gårder på Grønland. Målet var å samle inn 1000 
kroner hver uke i et helt år. Det ble gitt mulighet 
til å tegne seg for et fast månedlig beløp. 
Kvinneforeninger arbeidet under høytrykk, 
det neste året ble det avholdt fire store basarer. 
I et stort opprop i byens aviser appellerte 
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man for saken. Næringslivet på Grønland ble 
mobilisert. Aftenposten lot seg imponere over 
pågangsmotet og laget en svær reportasje, 
selv det kirkefiendtlige Arbeiderbladet kostet 
på seg noen avmålte godord. En bedrestilt 
frue på Vinderen leste om saken og stiftet en 
kvinneforening for saken på beste vestkant. 
De ønsket at gamlehjemmet skulle bære Carl 
Johan Ecktells navn. Sokneprest Ecktell hadde 
nemlig vært en ivrig kvinnesaksforkjemper. Så 
kom flere anonyme gaver, to på kr 25 000 hver. 
De andre kirkene i hovedstaden ytte solidari-
tetsoffer. Tidlig i 1926 visste man at pengene 
ville strekke til og vel så det – de 60 bøssebæ-
rerne klarte nemlig målet om å samle inn 1000 
kroner hver uke i et helt år. 550 000 kostet det 
hele, alt sammen innsamlede midler uten ett 
øre i kommunalt tilskudd.

Hvite duker og sviskegrøt 
I april 1928 stod alt klart, gamlehjemmet 
ble vigslet av biskop Johan Lunde i nærvær 
av ordfører og et fulltallig formannskap. 

Pensjonærene og de høye herrer fikk deretter 
servert svinestek på bord med hvite duker og 
sviskegrøt med fløtemelk til dessert, til kaffen 
småkaker og lyrisk foredrag av frøken Larsen. 
I 1931 henvendte styret for gamlehjemmet seg 
til kommunen og spurte hvor det ble av parken 
de var blitt lovet, den som hadde sett så flott 
ut på arkitekt Arnebergs skisse. Om bygget 
var flott, så var utearealene uegnede. De eldre 
trengte uterom. Kommunen svarte at de aldri 
hadde lovet noen park og henviste de eldre til 
Botsparken! 

Solgt til Oslo kommune 
Krigsårene ble dramatiske for gamlehjemmet. 
Bygningen ble rekvirert av tyskerne som lokaler 
for Operasjon Todt og til innkvartering for tyske 
funksjonærer. Samtlige eldre ble tvangsflyttet 
til Gålå høyfjellshotell i Gudbrandsdal. En del 
av de svakeste pasientene klarte ikke strabasene 
og døde under eller like etter flyttingen. Villa 
Enerhaugen er i dag et hjem for yngre demente 
som drives av Oslo kommune, Sykehjemsetaten. 

HANDLINGSPROGRAM FOR ØKT 
BYLIV PÅ GRØNLAND OG TØYEN 

Plan- og bygningsetaten har laget et handlings-
program for økt byliv på Grønland og Tøyen for 
perioden 2021 til 2027. Handlingsprogrammet 
er et verktøy som skal brukes av kommunen, 
bydelen og andre aktører for å skape mer 
byliv, aktivitet og mangfold, flere grønne rom 
og bedre fremkommelighet for fotgjengere 
og syklister. I handlingsprogrammet er det 
beskrevet forslag til strategier og pekt ut tiltak 
for å øke bylivet. Alle beboeres mening om 

hvordan Grønland og Tøyen kan videreutvikles 
ønskes velkommen. Innspill til høringen, som 
er åpen fram til 06.07.21 kan meldes inn på 
nettsidene til Plan- og bygningsetaten. Det vil 
holdes et åpent digitalt møte om handlingspro-
grammet onsdag 16.06.2021 kl. 18.00. 

Mer info, samt det fullstendige handlings-
programmet, finnes på nettsidene til Plan- og 
bygningsetaten. 
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Gartnerløkka 
Tekst: SOLA arkitekter og Inga Marie Holst

Gartnerløkka er den lille parken nedenfor Enerhauggata 1 og 3, som beboerne 
i Enerhaugen borettslag gjerne går gjennom på vei ned til Grønland og Platous 
gate/Tøyengata. Nå skal parken oppgraderes. SOLA arkitektkontor har jobbet med 
flere av parkene i området, som Sørli lekeplass utenfor K1, og Sommerfrydparken i 
østenden av Jens Bjelkes gate. Nå jobber de med oppgradering av Gartnerløkka, fra 
brukermedvirkning til bygging, og presenterer arbeidet sitt her i Enern. Forslaget 
til SOLA legger vekt på å ta i bruk flere deler av parken, men bevare den rolige 
bynaturfølelsen og øke naturmangfoldet. Gartnerløkka er en del av arbeidet med 
Parkløft Tøyen, og alle beboere ønskes velkommen til å se på 3D-bilder av den nye 
skissen for parken og si sin mening på: gartnerlokka.so-la.no

Hovedtrappen vil bli bredere, være enklere å gå i også om vinteren, og ha håndløpere på motsatt side fra i 
dag, slik at parken åpnes opp mot sør.

OPPGRADERING AV
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Gartnerløkka er en viktig, grønn snarvei mellom 
Enerhaugblokkene, Tøyen og Grønland som 
har et høyt volum med gjennomgangstrafikk. 
I parken ligger også bakgården til Røde Kors-
tilbudene MARTE og SAFIR. Parken i dag 
fremstår som sliten og uoversiktlig og preges 
av utfordringer knyttet til lyssky aktiviteter 
og forsøpling. Dette oppstår og blir forsterket 
av at parken er noe bortgjemt og innesperret 
mellom store trær og tett bebyggelse. Trappen 
deler parken, og stenger av store deler av 
parken. Resultatet er et redusert bruksareal, og 
oppstykking av parken som helhet. I medvirk-
ning kommer det frem at et flertall av brukere 
kjenner på utrygghet forbundet med parken.

Medvirkning og mål for 
oppgradering
Det har blitt gjennomført medvirkning for 
Gartnerløkka i tre etapper. Første etappe fikk inn 
over 600 svar som omhandlet Gartnerløkka, slik 
den fremstår i dag. Neste etappe fikk inn over 

400 svar, og var tilbakemelding på overordnede 
forslag fra SOLA. Siste etappe av medvirkning 
tar for seg et spesifikt løsningsforslag.

Spesielt i andre etappe ble det tydelig at det 
finnes mange lokale ildsjeler som uttrykker 
engasjement for parken, spesielt for trærne og 
biomangfoldet. Viktig for utforming av løs-
ningsforslag var at disse stemmene ble hørt, med 
hensyn til bevaring av både vegetasjon, parkens 
egenart og lokalt engasjement. Samtidig ytrer et 
flertall i brukerundersøkelsene ubehag i parken 
knyttet til rusbruk, og mangel på vedlikehold. 
Balansen mellom trygghetsskapende tiltak og 
bevaring av viktig bynatur har vært sentralt i 
prosjektdiskusjonen og utforming av planen 
for parken.

Nytt løsningsforslag
SOLAs nye forslag for oppgradering av 
Gartnerløkka ser på å åpne opp og ramme inn 
skogsområdet i parken fremfor å sperre det av. 

Parken skal bevares som en naturpark som kan trenes og lekes i, men skal ikke bli en trenings- eller lekepark.
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Dette grepet bidrar til flere forbindelser på tvers 
i parken, flere måter å oppholde seg i og bruke 
parken på og mer bevegelse rundt om i parken. 

Oppsummering tiltak
1. Aktivisering av kantene: ved å flytte hoved-

trappen en tanke vekk fra midten, åpne opp 
for tverrgående forbindelser og legge til en 
ekstra snarvei i andre enden av parken.

2. Mer sammenhengende sosiale soner: bedre 
forbindelser mellom oppholdssonene på 
langs og på tvers i parken.

3. Et sentralt parkrom: en planert plen nederst 
i parken med tilknyttede sittemuligheter, 
med teknisk tilrettelegging for aktiviteter 
slik som utekino og scene.

4. Flere typer sitteplasser enn det som finnes 
i dag.

5. Enkel tilrettelegging for lek og trening i 
parken.

6. Belysning: varmere og integrerte lyskilder 
langs gangakser og oppholdsrom.

Aktivisering av kantene
Ved å flytte hovedtrappen en tanke vekk fra 
midten og legge til en ekstra snarvei i andre 
enden av parken, vil man omfavne det grønne 
hjertet av parken og sørge for mer aktivitet 
langs kantene. Slik vil man motvirke baksider 
og få bedre oversikt over det som skjer i 
midten. Belysning vil forsterke denne effekten. 
Aktivisering av kantene i parken vil også sørge 
for bedre utnyttelse av parkarealet, som i dag har 
relativt lite bruksareal i forhold til størrelsen.

Det kommer tydelig frem i medvirkning 
for Gartnerløkka at selv om mange bruker 
hovedtrappen i dag, så opplever en stor del av 
brukerne at den er smal og glatt om vinteren. 
Trappen er laget av robuste materialer, men 
preges av behov for oppgradering. Trappen 
skjærer seg igjennom parken, og håndløper 
på den ene siden av trappen (sammen med 
noen busker) sperrer av store deler av parken. 
Flytting av trappen er et viktig funksjonsgrep 

Skissene for parken viser trapp også langs østsiden av parken, mellom Safir og opp mot Petrine Ryghs vei.
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for nytt design av parken som helhet ved 
at det vil i større grad ramme inn de store 
trærne i midten av parken. Designet legger 
opp til flere tverrgående bevegelseslinjer 
innad i parken.

Beplantning
Det er masse flotte trær på Gartnerløkka i dag, 
og vi ønsker at disse skal fortsette å være mil-
jøskapende elementer i parken. Vi bevarer den 
overordnede planen for plassering av trær, og 
fokuserer heller på å skape mer vegetasjon nær 
bakken som kan yte miljøtjenester for parken. 
Regnbed og steinhage sørger for åpen over-
vannshåndtering. Videre vil vi la terreng flyte ut 
der det er mulig, slik som ved trebeltet langs de 
gamle benkene der vegetasjonssonen er relativt 
presset sammen av bastante murer og man 
finner eksponerte røtter og lite jord langs hele 
aksen. Opparbeidelse av nye plantefelt langs og 
i selve skråningen som består av f.eks. hardføre 
engplanter, kan motvirke erosjonen og i tillegg 
øke biomangfold i parken.

Belysning 
Dagens situasjon hva gjelder lys er preget 
av forhøyede lysnivå, flat og lite invite-
rende romfølelse, blendende lyskilder 
sentralt i parken. Dette skaper mye 
lysforurensning, stor kontrast til 
omkringliggende områder og 
med dette flere mørke områder 
utenfor lyktene som tiltrek-
ker uønsket adferd og bidrar til 
utrygge følelsen. Vårt lysforslag 
ser for seg å ha varmere og inte-
grerte lyskilder langs gangakser og 
oppholdsrom, som forstørrer par-
krommet og er stemningsskapende.

Lyskonseptet for den nye parkut-
forming skal fremheve og iscenesette 
parkrommet i større grad enn belysningen 
gjør i dag. Vi motvirker baksider i parken ved å 

etablere gangtraseer lengere ut mot kantene, og 
belyser dem på en dempet måte.

Lys skal stort sett være mer nedadrettet i 
pullerter eller master, eller integrert i design-
elementer som håndløper og benk. Slik sikrer 
man gode siktlinjer og romfølelse i parken, 
samt reduserer lysforurensning. Det er også 
foreslått lyssetting i vinduene av bydelshuset 
med konseptet «noen hjemme», samt integrert 
lyskonsept i gavlveggen i Platous gate 2 i for-
bindelse med åpning opp av en ny parkportal 
her.

Opplev de nye skissene selv
Dersom du tar turen til Gartnerløkka nå, vil 
du finne QR-koder hengt opp rundt om. Ved 
å skanne dem kan du få se skissene av nye 
Gartnerløkka i 3D på mobilen din, og komme 
med innspill. Du kan også se dem ved å gå inn 
på gartnerlokka.so-la.no
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KONTAKTINFORMASJON  pr. 06/2021

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: 07:30 – 15:30 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: OBOS OpenNet
Tlf: 21 01 61 50, e-post: service@opennet.no, www.obosopennet.no
Åpningstider: Man - fre: 08:00 - 20:00, lør: 10:00 - 14:00, Søn: Stengt

Vektere 
Vektere går runder i borettslaget hver kveld/natt. Beboere kan også selv tilkalle vekter ved behov.
Avarn Security vektertjeneste 24 timer i døgnet: 907 84 680



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

www.ebrl.no 
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Styret ønsker alle beboerne en riktig god sommer!


