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STYRET INFORMERER
Når du sitter med denne utgaven av Enern i fanget er det omtrent et halvt år siden 
forrige utgivelse. Det er styret som setter sammen informasjonen til borettslagsavisen, 
med litt hjelp fra eksterne bidragsytere. I god tradisjon forsøker vi å informere om de 
viktigste sakene styret har jobbet med siden sist, og ikke minst hvilke tema vi er mest 
opptatt av fremover. 

Det siste halve året har styret jobbet mest med 
forberedelser til garasjeprosjektet og gjennom-
føring av bunnledningsprosjektet. Prosjektet 
med oppgradering av garasjeanleggene våre 
handler om mer enn bare tilrettelegging for bil-
parkering. En vesentlig del av prosjektet dreier 
seg om å rehabilitere betongfundamentene og 
oppgradere brannsikkerheten i blokkene våre. 
Det handler blant annet om å etablere brann-
varsling i tilknytning til garasjene som også 
varsler beboerne i fellesarealene oppover i 
alle etasjene. I tillegg skal brannrislingsanlegg 
oppgraderes, nødutganger markeres tydeligere 
og porter skiftes ut. Et nytt og fleksibelt elbil-
ladeanlegg vil også være viktig å få på plass for 
å sikre at det er trygt å lade bil i garasjene våre. 
I tillegg vil det selvsagt også komme estetiske 
oppgraderinger i form av bedre belysning og 
overflateoppussing (gulv, vegger og tak). Du 
kan lese mer om hva som skal skje fremover og 
hvordan prosjektet vil påvirke oss i en egen sak 
i dette bladet.

Bunnledningene straks i mål
Bunnledningsprosjektet har også vært høyt 
på agendaen og vi er nå inne i sluttfasen av 
arbeidene som vil bli fullført før jul. Alle bunn-
ledninger knyttet til spillvann (kloakken vår) 
er nå ferdig rehabilitert. Det som gjenstår, er 
oppgradering av bunnledningene knyttet til 
overvann fra tak og takhager. Dette vil ikke 
påvirke beboerne våre nevneverdig annet enn 
at det kan forekomme noe støy mens arbeidene 
pågår. Samtlige hovedsluk blir oppgradert og 

alle stakelukene i kjelleren blir byttet, slik at vi 
har alt på stell for fremtiden. Vi takker beboerne 
for tålmodigheten og beklager ulemper dette 
har medført de siste månedene. Vi opplever 
at det har gått relativt smertefritt og at det har 
vært svært få komplikasjoner underveis i pro-
sjektet. Det lover uansett godt for at de vertikale 
soilrørene våre fortsatt er i relativt god stand 
tross alder og tidens tann. 

Petrine Ryghs vei
Kort tid etter åpningen av det nye anlegget i 
sommer oppdaget vi store skader på fallunder-
laget langs buldreveggen. Vi har derfor gått i 
dialog med entreprenør og de er enig i at disse 
skadene ikke skyldes bruk, men at det er å anse 
som en reklamasjon. Korkmaterialet som ble 
benyttet som topplag i fallsonen viste seg å ikke 
være godt nok utprøvd og egnet til det formålet 
de lovet oss. Det ble derfor fjernet i oktober og 
nytt topplag av god kvalitet har endelig kommet 
på plass. 

Treningsområdet i vestre del av området har 
blitt åpnet denne høsten. Her er det mulig å 
trene styrke og spenst i fine omgivelser og appa-
ratene er fastmontert på tre terrasser langs det 
fargerike veggmaleriet som har kjente elementer 
fra både Tøyen, Grønland og Enerhaugen. 

Hvis du ikke ønsker å klatre eller trene, er det 
også fullt mulig å ta med seg en kopp kaffe eller 
te og nyte den fine utsikten fra en av de plass-
bygde trebenkene langs platået. 



3

Vi har fått opp skilt på området som presise-
rer at det skal være ro på området etter klokken 
22. Belysningen er stilt inn slik at lampene som 
lyser opp området skrues av på kveld/natt og 
belysning i møbler og rekkverk dempes til et 
absolutt minimum. Belysningen som lyser opp 
gangveien vil være påslått også på nattestid for 
å gjøre området trygt for de som ferdes her 
etter leggetid.

I samarbeid med kommunen og sameiet på 
Enerhaugplassen 4, vil vi forlenge det nye rekk-
verksgjerdet som ble satt opp i sommer langs 
Petrine Ryghs vei. Det vil gi området vårt et 
estetisk og sikkerhetsmessig løft da flettverks-
gjerdet som står her i dag til dels har store 
skader og er svært gammelt. Det nye gjerdet 
vil dermed fortsette over hele Enerhaugplassen 
og et stykke nedover gangveien. Tiltaket vil 
ramme inn det nye aktivitetsområdet vårt og 
skape et mer helhetlig uttrykk. 

Prisjusteringer i januar 2022
Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 
3,5 % fra 01.01.22 i tråd med generell prisstig-
ning og utviklingen i konsumprisindeksen. Det 

vurderes som viktig at felleskostnadene justeres 
etter økning i konsumprisindeksen, slik at vi får 
en ansvarlig styring av borettslagets økonomi 
og ikke risikerer at utgiftene i borettslaget blir 
for høye i forhold til inntektene.

Prisen på parkering i borettslaget justeres opp 
med kroner 50 per måned fra samme dato. Det 
betyr at innendørs parkeringsplass i garasjene 
vil heretter belastes kr 850 per måned. 
Opplagsplasser og motorsykkelplasser vil koste 
kroner 450,- per måned. Ny pris på utendørs 
parkering (Enerhauggata 7) vil koste kr 550,- 
per måned.

Tillegget for lading av elbil med stikkontakt 
øker samtidig fra kr 150 til 250 pr måned (NB: 
ingen ledige elbil-plasser og lang venteliste). Et 
nytt og bedre tilbud for lading av elbiler vil være 
på plass etter at vi har fullført den planlagte 
rehabiliteringen av garasjeanleggene våre.

Telenor varsler ny abonnementspris for 
kabel-TV i borettslaget fra 1. januar 2022. Prisen 
øker med kroner 29 per måned og den nye 
prisen blir dermed kroner 249. Telenor-avtalen 
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innebærer at alle beboerne får et rikt utvalg 
faste og valgfrie TV-kanaler, strømmetjenester 
og leie av T-We boks 2 med opptaksfunksjon.

Den nye abonnementsprisen til Telenor 
kabel-tv vil være «låst» og ikke kunne økes de 
neste to årene som følge av den reforhandlede 
kontrakten med borettslaget. 

Kabel-TV og internett fremkommer som egne 
fakturalinjer på giro for felleskostnadene. Nye 
giroer vil bli tilsendt den enkelte andelseier i 
god tid før forfall. Dersom du har avtalegiro 
med beløpsbegrensning, må du ta kontakt med 
banken din for å endre denne.

Økte energikostnader for 
borettslaget
Fyringsutgiftene er den største enkeltut-
giftsposten til borettslaget og det er Fortum 
sitt fjernvarmeanlegg som leverer energi til 
varmtvann og alle radiatorene på Enerhaugen. 
Fjernevarmeprisene styres etter samme 
prinsipp som strøm, og kostnadene ved forbruk 
av fjernvarme tilsvarer derfor strømpris inkl. 
avgifter og nettleie. Utgiftene til fjernvarme 
øker dermed i takt med stigende strømpriser.

I høst har vi opplevd rekordhøye strømpriser 
i Sør-Norge og per nå er det mye som tyder 
på at denne situasjonen vil vare en god stund. 
Så lenge kostnadene til fjernvarme følger de 
samme nivåene som strømprisene vil dette 
også på lengre sikt kunne påvirke borettslagets 
økonomi. Styret har foreløpig ikke valgt å sette 
inn noen konkrete tiltak for å redusere energik-
ostnadene som følge av de høye prisene, men vi 
overvåker situasjonen nøye. 

Hvert år kommer det som regel spørsmål om 
hvorfor styret venter med å sette på varmen eller 
at varmen er begrenset til deler av byggene våre. 
Styret følger retningslinjene for fyringsanlegget 
som sist ble vedtatt på generalforsamlingen i 

2018. Her fremkommer både rekkefølgen på 
åpning- og stenging av de ulike varmesløyfene i 
byggene våre, samt prinsippene for fyring.

De siste ti årene har kilowattprisen for fjern-
varme økt mye mer enn normal prisstigning, 
og det medfører dermed høyere oppvarmings-
kostnader for borettslaget. 

Avvikling av varmestigen på bad
Så snart vi har fått på plass et alternativt tilbud til 
de av beboerne som ikke har andre varmekilder 
på badene enn radiatorrørene, vil vi gå i gang 
med å tappe ned og stenge baderomsstigen. 
Vedtaket om å stenge ned baderomstigen ble 
fattet på årets generalforsamling. Borettslaget 
har hatt en svært krevende vannskadehistorikk 
som følge av problemer med baderomstigene 
de siste årene og styret ønsker å avvikle denne 
delen av fyringsanlegget så raskt det lar seg 
gjøre. 

Driftsleder er i gang med å innhente priser på 
alternative varmekilder som vil bli presentert 
for beboerne som har bedt om dette. Vi håper 
at dette vil være klart i god tid før jul og vi vil 
komme tilbake med mer informasjon når en 
konkret dato for nedstenging foreligger. 

Har du glemt å gi beskjed om at du ønsker et 
tilbud på en alternativ varmekilde på ditt bad? 
I så fall bør du skynde deg å gi beskjed til vakt-
mester på e-post: vaktmester@ebrl.no eller 
telefon 923 02 123 (tast 2).
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Sykkelparkering
Sykkelkomiteen har jobbet videre med 
løsninger for bedre og tryggere parkering for 
syklende i borettslaget. Vaktmesterne har gjort 
en stor jobb med å sette i stand flere rom til 
sykkelparkering i E3. Det har også blitt gjort til-
gjengelig et ekstra rom i E7. Mellom S34 og S32 
har det kommet på plass et flott mekke stativ 
med sykkelpumpe og verktøy i høst. Etter at 
garasjerehabiliteringen er ferdigstilt planlegges 
det for et prøveprosjekt med innendørs sykkel-
parkering i garasjene i S34/32, E1, og noen 
plasser i E5/7.

Balkong: Hold rømningsluke 
tilgjengelig, og sørg for åpen 
sluk
Det er viktig at alle beboere holder rømnings-
luken ned til balkongen under tilgjengelig. 
Det vil si at den ikke skal dekkes til med bal-
kongdekke/fliser eller lignende, ei heller tunge 
møbler. Skulle det verste skje, bør denne nødut-
gangen være tilgjengelig.

Vi minner i tillegg på at det er den enkelte 
beboer som er ansvarlig for at sluk som gjør 

at vann kan renne bort fra balkongen holdes 
åpen. Vær obs på at denne sluken ikke er egnet 
for å tømme vaskevann etc, da det vil gå ut over 
naboen under. Sluket skal likevel holdes åpen 
for å kunne ta unna store mengder nedbør 
når det kommer. Klimaet ender seg i retning 
av våtere vær, så god mulighet for å lede vann 
unna vil derfor være viktig framover.

Hvor ofte kommer Enern ut?
Det er tidkrevende å produsere innhold, 
tilrettelegge det grafiske og trykke opp 
borettslagsavisen Enern. Styret har mange 
informasjonskanaler og vil derfor av kapasi-
tetshensyn trappe ned produksjonen av avisen 
fremover til to årlige utgivelser. Vi ser for oss 
at Enern heretter normalt gis ut på våren og på 
senhøsten.

I tiden mellom utgivelsene vil vi konsentrere oss 
om å informere beboerne om viktige saker på 
nettsiden, på infoskjermene i oppgangen, per 
SMS og enkelte ganger benyttes også rundskriv 
i postkassene.
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FREMDRIFTSPLAN 
GARASJEREHABILITERING

Brakkerigg i hagen mellom 
Enerhauggata 5 og 7
Entreprenøren har etablert en brakkerigg i hagen 
mellom Enerhauggata 5 og 7. Denne fungerer 
som entreprenørens anleggskontor, og vil være 
basen for de ansatte som jobber med rehabili-
teringen underveis i prosjektet. Dette området 
er det eneste stedet på borettslagets eiendom 
hvor det er god nok plass, og hvor brakkeriggen 
samtidig ikke vil være til hinder for rehabili-
teringen. Brakkeriggen vil bli stående i hele 
rehabiliteringsperioden frem til mars 2023.

Gravearbeider i hagene
Mellom Enerhauggata 5 og 7 vil nedre del av 
hagen graves opp. Denne delen av hagen ligger 
på taket til garasjeanlegget. Hagen graves opp 
for å legge ny membran på garasjetaket, og 
for å rehabilitere dreneringen på nordsiden av 
garasjen. Gravearbeidene har startet, og vil pågå 
til slutten av februar 2022.

Mellom Smedgata 32 og 34 vil hele hagen, i 
tillegg til den asfalterte plassen mellom blokkene, 
graves opp. Både hagen og mesteparten av den 
asfalterte plassen ligger på taket til garasjeanleg-
get. Området graves opp for å legge ny membran 
på garasjetaket, og for å rehabilitere dreneringen 
på den nord-østre garasjeveggen. Støttemuren 
mot Villa Enerhaugen vil også rives og erstattes 
av ny mur, da eksisterende mur er i ferd med 
å skli ut. Det vil bli tilrettelagt for adkomst til 
Smedgata 32 i anleggsperioden. Arbeidet starter 
i februar 2022, og vil pågå til slutten av juni 2022.

Hagene vil bli opparbeidet med plen, sittegrup-
per og beplantning når det tekniske arbeidet er 
ferdigstilt. 

Rehabilitering av 
garasjeanlegget under 
Enerhauggata 1
Arbeidet med rehabilitering av garasjeanleggets 
øvre plan har startet, og vil pågå til slutten av 
januar 2022. Arbeidet med nedre plan starter i 
desember og vil pågå til april 2022.

Rehabilitering av 
garasjeanlegget under 
Enerhauggata 7
Arbeidet forventes å starte opp i april 2022, og 
vil pågå til juli 2022.

Rehabilitering av 
garasjeanlegget under 
Smedgata 32 og 34
Arbeidet med øvre plan forventes å starte opp 
i juli 2022, og vil pågå til november 2022. For 
nedre plan er forventet oppstart i november 
2022, og vil pågå til mars 2023.

Fremdriftsplanen
Rekkefølgen på arbeidet vil ligge fast, men start- 
og sluttdatoer for de ulike garasjene kan endres 
underveis. Dette vil avhenge av hva som avdekkes 
i løpet av prosessen, og hvordan fremdriften i de 
ulike fasene går. Styret og garasjeansvarlig vil 
fortløpende informere om endringer. 

Midlertidig parkering tilbys så 
langt det er mulig
Styret er opptatt av å ivareta dagens leietakere i 
garasjeanleggene mens arbeidene pågår. Så langt 
det er mulig vil leietakerne tilbys midlertidig par-
keringsplass dersom det er ledig i de garasjene 
som til enhver tid ikke er under rehabilitering, 
eller på borettslagets utendørsparkering bak E7. 
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Likevel kan flere av de som leier garasjeplass 
måtte påberegne å ha bilene stående gateparkert 
i hele eller deler av rehabiliterings-/byggeperio-
den. Det vises her til kommunens ordning med 
beboerparkering. Borettslaget vil ikke innkreve 
leie i den perioden leietaker av parkeringsplass 

må parkere utenfor borettslagets parkerings-
tilbud. Alle leietakere i garasjene vil bli kontaktet 
i forkant av rehabiliteringen av de enkelte 
garasjene, og vil da få nærmere informasjon om 
når biler, motorsykler og annet må flyttes.

Delprosjekt Forventet start Forventet ferdigstillelse

Brakkerigg mellom E5 og E7 Startet Mars 2023

Gravearbeid i hagen mellom E5 og E7 Startet Sent februar 2022

Gravearbeid mellom S32 og S34 Februar 2022 Sent juni 2022

Rehabilitering av garasje under E1, øvre plan Startet Sent januar 2022

Rehabilitering av garasje under E1, nedre plan Desember 2021 April 2022

Rehabilitering av garasje under E7 April 2022 Juli 2022

Rehabilitering av garasje under S32 og 34, øvre plan Juli 2022 November 2022

Rehabilitering av garasje under S32 og 34, nedre plan November 2022 Mars 2023

Oppsummering
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Eide entreprenør har etablert brakkerigg med anleggskontor mellom E5 og E7.



8

Tøyenravnene trenger frivillige. Ordningen med Tøyenravnene har vart i flere år på 
Tøyen, og ble startet i 2015. Ansvarlige voksne går rundt sammen i området, og bidrar 
til å holde kveldene i nabolaget trygt. Tonje Reinsvollsveen, som selv bor i Enerhaugen 
borettslag med to barn, forteller at Tøyen skole sitt foreldrearbeidsutvalg (FAU) nå 
har tatt over organiseringen av Tøyenravnene, og at de trenger flere frivillige.

Målet for Tøyenravnene er å bidra til trygghet, 
trivsel og tilhørighet for barn og unge på 
Tøyen. Marit Edland-Gryt, også forelder og 
beboer i Enerhaugen borettslag, sier at det å gå 
Tøyenravn er en mulighet til å bidra til å gjøre 
området bedre. Hun sier man trenger vanlige, 
trygge voksne, og at man ikke trenger noen 
spesiell kompetanse for å delta. Tøyenravnene 
går ikke inn i situasjoner dersom man ser noe 
som kan være uønsket adferd, men ringer politi 
eller andre instanser. Å gå Tøyenravn er også 
en god mulighet til å bli kjent med hyggelige 
naboer. 

En kveld som Tøyenravn starter utenfor 
Postkontoret på Tøyen torg kl 20, hvor man 
henter Tøyenravn-vester som ligger i baren. 
I første omgang går Tøyenravnene kun på 

fredager, men planen er å utvide etter hvert. 
Gruppens formål er å forebygge volds- og 
skadeverkssituasjoner gjennom å være en til-
gjengelig voksen som holder oppsyn. Stikkord 
for kvelden er blant annet høflig, korrekt, tid til 
å prate, ikke moralisere, alle er likeverdige. En 
kveld som Tøyenravn avsluttes kl 23.

Styreleder Rune Berge har selv vært med å 
gå Tøyenravn flere ganger, og sier det både er 
trivelig og en veldig fin måte å bli kjent med 
naboer i nærmiljøet. Han er opptatt av at 
Tøyenravnene virkelig trengs for å skape trygge 
bomiljø på Tøyen og Enerhaugen. 

– Tenk om alle voksne i borettslaget bare stiller 
opp på én vakt hver, sier han. Det hadde vært 
nok til å fylle opp listene i flere år fremover! 

TØYENRAVNENE 
TRENGER FLERE FUGLER!
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FEMÅRSKLUBBEN 
TRENGER FRIVILLIGE

Femårsklubben ved Tøyen skole er et tilbud til barn som er førskolebarn, 
og som skal (eller kanskje skal) begynne på Tøyen skole. To av beboerne i 
borettslaget, Sigrid Klæboe Jacobsen og Marit Edland-Gryt, var med på å 
starte femårsklubben i 2014, etter en god ide av Sigrid i forbindelse med at 
Tøyeninitiativet ble opprettet i 2013. Etter hvert har mange i borettslaget 
bidratt i femårsklubben, og nå trenger vi flere frivillige. 

Har du lyst og mulighet til å være med og arrangere femårsklubb? Det kan være alt fra å 
foreslå opplegg, til å handle eller skjære frukt, ha navnelek eller rydde opp etter et klubben 
er ferdig. Man trenger ikke å ha barn selv for å bli med som frivillig. Vi har forskjellige 
opplegg hver gang i 45 minutter, og deretter kaffe, te, saft og frukt til barna og foreldrene. 
Som oftest holdes det tre eller fire klubber hvert semester, og mellom 15 og 25 barn pleier 
å delta hver gang. Hvis du vil høre mer om dette, ta kontakt med Marit Edland-Gryt på 
maritgryt@gmail.com
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Alle som endrer planløsning eller gjør inngrep 
i byggets konstruksjoner, vegger, tak og gulv, 
må søke styret og skrive under på en avtale før 
arbeidene settes i gang. Avtalen legger klare 
føringer for hvordan arbeidene skal gjennom-
føres for å redusere ulemper for andre beboere. 
I tillegg pålegger avtalen andelseier et juridisk 
og økonomisk ansvar for de eventuelle skadene 
som oppussingen måtte påføre borettslaget.

Hvordan går jeg frem for å søke 
til styret?
Du lager en tegning/skisse av ny og gammel 
planløsning. Du trenger ikke benytte en 
arkitekt, en enkel skisse er nok. Skisse/tegninger 
sender du til styret sammen med en beskrivelse 
av jobben som skal gjøres.

Beskrivelsen bør inneholde følgende 
informasjon:
1.  hvem som skal utføre arbeidene (håndverker 

eller egeninnsats?)
2.  start og sluttdato for oppussing (ca-dato 

holder)
3. hva som skal gjøres
Styres nås enklest per e-post: styret@ebrl.no

Styret fyller deretter ut en standard oppussings-
avtale etter mal fra Enerhaugen Borettslag som 
til slutt signeres av andelseier og en represen-
tant fra borettslaget (styret/driftsleder).

Hvis du skal gjøre endringer i bærende kon-
struksjoner så må du huske å søke i henhold til 
Plan- og bygningsloven.

Styret ber på det sterkeste om at all oppussing 
og endring av bad og kjøkken utføres etter 
gjeldende forskrifter og kravene forskriftene 
stiller til dokumentasjon.

Avfallshåndtering og container
Ved større oppussing og rehabiliteringsarbeider 
kan det oppstå et behov for utendørsoppbeva-
ring av avfall i containere og/eller sekker. Vi 
ønsker å presisere at følgende retningslinjer 
gjelder ved utendørsoppbevaring av avfall:

•  Containere og avfallssekker må av hensyn til 
brannvern plasseres minimum fem meter fra 
bygninger.

•  Avfall skal fraktes bort raskest mulig for 
videre deponering. Det er kun tillatt å 

Det er mange som ønsker å pusse opp når de flytter inn i ny leilighet. For å sikre at ting 
gjøres på en riktig måte er det noen grunnregler som gjelder.

OPPUSSING
Dette må du huske på

når du pusser opp
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oppbevare oppussingsavfall i containere/
sekker i maksimalt to døgn på fortau/gate i 
borettslaget.

•  Sekker og containere som lagres utendørs 
i borettslaget skal merkes med navn og 
leilighetsnummer.

•  Sekker og containere må plasseres slik at 
de ikke blokkerer eller hindrer atkomst for 
brannvesenets utrykningskjøretøy. Minimum 
fri bredde skal være 3 meter.

•  Sekker og containere må plasseres slik at de 
ikke stenger/blokkerer rømningsvei og må ikke 
plasseres over kumlokk.

Oslo Kommune (ved Bymiljøetaten) kan i noen 
tilfeller bøtelegge borettslaget for ulovlig plas-
sering av container. Slike gebyr vil borettslaget 
viderefakturere ansvarlig andelseier (+ faktura-
gebyr til OBOS i henhold til gjeldende prisliste).

Vaktmester kan på forespørsel veilede andelsei-
erne om egnet plassering av container og sekker.

Tillatte tidsrom for oppussing
Vedvarende støyende oppussingsarbeider skal 
kun skje mellom klokken 8.00 og 16.00. Du må 
legge inn 2 timers pause i dette tidsrommet. 

Naboene må varsles om tidspunkt for pauser. 
Du må varsle naboene via styretavla.

Generell boring og banking (men ikke ved-
varende støy) skal kun skje i tidsrommet:

•  Mandag – fredag: fra klokken 08.00 til klokken 
20.00

• Lørdag: fra klokken 10.00 til klokken 16.00

Søndager og helligdager har du ikke lov til å 
drive med støyende aktiviteter.

Arbeid som fører til inngrep i betongen er 
svært støyende, og bråket forplanter seg langt 
i blokkene. Disse reglene er laget for at oppus-
singsstøyen ikke skal bli for belastende for 
naboene og er i tråd med støyforskrifter gitt av 
Oslo kommune.

Det er ditt ansvar å passe på at håndverkere og 
andre som jobber for deg overholder reglene. 

Asbest i luftekanalen
Det er påvist asbest i luftekanalene våre. Selv 
om asbest er forbudt å benytte i dag er det i 
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utgangspunktet ikke farlig så lenge materialene 
forblir uberørt. Ved oppussing av kjøkkenet er 
det flere andelseiere som har ønsket å fjerne luf-
tekanalen som går fra ytterveggen på kjøkkenet 
og inn til baderommet. Styret krever at demon-
tering av luftkanaler utføres av et firma som 
håndterer asbest på riktig måte – og som har 
tillatelse til det fra Oslo Kommune. Firma som 
er godkjent benytter spesialutstyr og dekker 
til på en slik måte at asbeststøv ikke kommer i 
kontakt med andre deler av leiligheten.

Arbeidstilsynet har publisert en liste over virk-
somheter i Oslo som har tillatelse til å håndtere 
asbest.

Vær forsiktig med borettslagets 
felles infrastruktur
Borettslaget har mange faste installasjoner i 
leilighetene som ikke må ødelegges i forbin-
delse med oppussing da det kan slå ut hele eller 
deler av anlegget og dermed berøre mange av 
dine naboer. Det dreier seg om infrastruktur i 
form av rør og kabler knyttet til for eksempel 
internett, kabel-TV, oppvarming/radiator og 
porttelefonanlegget.

Vi ber derfor om at andelseiere som ønsker å 
flytte på svarapparatet til porttelefonanlegget, 
kabel-TV-kontakten eller endre plasseringen av 
fiberboksen til internett bes kontakte vaktmes-
ter. I noen tilfeller kan vaktmester bistå med å 
koble ut anlegget på en trygg måte og ofte søker 
vi bistand fra fagfolk. Kostnader forbundet med 
reparasjon av uautorisert utkobling og/eller 
planlagt utkobling av anlegget vil bli belastet 
ansvarlig andelseier.

Normalt tillater vi ikke at radiatorer kobles ned 
eller flyttes på, da dette vil kreve nedtapping av 
anlegget og slitasje på koblinger og rør med all 
den risikoen det medfører. Dersom du likevel 
har en spesielt god begrunnelse for å gjøre 
inngrep på radiatoranlegget i din leilighet så 

SKAL vaktmester kontaktes slik at de kan gjøre 
en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Ikke gjør endringer på 
balkongen uten lov
Balkongen din er en del av byggets fasade. Du 
har ikke lov til å endre farge på vegger eller 
sette inn andre vinduer og dører enn de som er 
godkjent av styret.

Dersom du ønsker å male den hvite eller brune 
veggen, er fargekodene henholdsvis S0502-Y 
og S8010-Y10R. 

Adgang for håndverkere
Det er ditt ansvar å passe på at håndverkere 
ikke lar dører inn til bygg og fellesarealer stå 
åpne. Trenger du flere sett med nøkler til felles-
arealene våre? Ta kontakt med vaktmester for 
å bestille. 
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UTBEDRING INNGANGSPARTI 
E1/E3 OG TRAPP VED TØYEN 
FITNESS
Styret har besluttet å utbedre skadene ved inngangspartiet til E1 og E3, samt 
rehabilitere trappen ved Tøyen Fitness. Det har lenge vært et ønske om å rydde opp 
og utbedre disse områdene som bærer preg av stor slitasje og lite gjennomtenkte 
løsninger. Tiltakene som gjøres nå vil både estetisk løfte helhetsinntrykket av 
borettslaget og gjøre områdene tryggere å ferdes i. Styret er opptatt av å gjøre det 
sikrere for beboere og besøkende å ferdes i området vårt, ikke minst med hensyn til 
blinde- og svaksynte.

Prosjektene ble lagt ut samlet på anbud tidligere 
i høst og styret endte til slutt opp med å inngå 
avtale med Gartnerhagen, en mestergodkjent 
anleggsgartnerbedrift i Oslo. Prosjektet starter 
opp i uke 49 og målsetningen er å bli ferdig i 
løpet av uke 51 (siste uken før jul) dersom alt 
går etter planen. Kostnaden for utbedring av 
inngangspartiet til E1/E3, trappen ved Tøyen 
Fitness inkl. kantsteinsarbeider er samlet sett 
beregnet til å koste en halv million kroner. 
Prosjektet vil kostnadsføres på det ordinære 
drifts- og vedlikeholdsbudsjettet til boretts- 
laget.

Rehabilitering ved 
inngangspartiet til E1 og E3
Asfalt, betong og kantstein ved inngangspartiet 
til blokkene og matbutikken har delvis løsnet 
og blitt ødelagt de siste årene. Skadene har 
oppstått som følge av slitasje fra tunge kjøretøy, 
biler og andre ytre påkjenninger over flere tiår.

Følgende arbeider skal gjøres ved inngangs-
partiet til E1/E3: Betongstøping og utbedringer 
av trapp mot butikken. Membranarbeider og 
tekking av betongdekket i forbindelse med 
underliggende trafostasjon. I tillegg vil sitte-
benken i betong ved inngangen til matbutikken 
utbedres med nye trespiler.

Tydelige skader i betong og asfalt 
utenfor inngangspartiet til E1 og E3.

Trespilene på den integrerte 
benken i betong vil utbedres.

Skadet betongkant ved underlig-
gende trafo.
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Ny trapp ved Tøyen Fitness
Tilsvarende vil vi også utbedre trappen som går 
fra lokalene til Tøyen Fitness og ned til garasje-
innkjørselen i Sørligata 11 (p-kjeller tilhørende 
Smedgata 32/34). Her vil eksisterende trappe-
løsning rives og langsgående asfaltkant fjernes. 
Målsetningen er at denne traseen skal reetable-
res i tråd med borettslagets øvrige trapper. Den 
nye trappen vil bygges opp på nytt ved bruk 
av smågatestein og granittkantstein. Trappen 
tilpasses terrenget og vil være mer i henhold til 
moderne krav.

I tillegg vil de løse kantsteinene i betong langs 
Sørligata og hagearealet til Smedgata 32 byttes 
ut med kantstein i granitt.

Det legges opp til mye gjenbruk av materialer 
i forbindelse med reetablering av trapper og 
kantstein, noe som både er bra for miljøet og 
økonomien i prosjektet.

Vi gjør oppmerksom på at det vil være noe 
redusert fremkommelighet og at det kan 
forekomme støyende gravearbeider på dagtid 
mens prosjektet pågår.

Et eksempel på borettslaget sine 
øvrige trappeløsninger.

Kantstein byttes og utbedres.

Asfalten utenfor Tøyen Fitness 
fjernes. 

Både trappetrinn og asfalten vil 
fjernes før den bygges opp å nytt.

Slik fremstår trappen før 
utbedring.
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RÅD FOR FOREBYGGING AV 
LEGIONELLASMITTE I HJEMMET
Faren for å bli smittet av legionellabakterier er forholdsvis liten. Her finner du en 
oversikt over enkle tiltak du kan gjøre for å redusere faren ytterligere.

Legionella smitter ved innånding av fine, 
svevende vanndråper (aerosoler) som er foru-
renset med bakteriene. Den smitter ikke fra 
menneske til menneske. Faren for å bli syk av 
legionellabakterier er liten. Mest utsatt er eldre, 
røykere og mennesker med nedsatt immunfor-
svar på grunn av annen sykdom.

Dusjen hjemme er sannsynligvis den mest 
vanlige smittekilden for legionærsykdom i 
Norge. Også andre innretninger som danner 
aerosoler (bitte små vanndråper) kan være 
smittekilder.

I Norge kjenner vi til at utbrudd av legionærsyk-
dom har vært forårsaket av utslipp av aerosoler fra 
kjøletårn, gassvaskeanlegg, dusjer og boblebad. 
Det skyldes at vekstforholdene for legionellabak-
terier kan være gunstige i slike anlegg.

Bakteriene vokser særlig ved 20–50 grader

Legionellabakterier lever i innsjøer og i andre 
fuktige miljøer i naturen, men i så små mengder 
at de ikke kan gi sykdom. Antallet legionella-
bakterier kan øke kraftig inne i vannrør og i 
andre fuktige innretninger når temperaturen i 
vannet er mellom 20 og 50 grader, og det er stil-
lestående eller saktestrømmende.

Når våte flater kjennes glatte og slimete, tyder 
det på at bakterier og andre mikroorganismer 
har dannet en hinne (biofilm). Dette gir forhold 
hvor legionellabakteriene kan trives.

I boblebad dannes det aerosoler, og legionella-
bakterier kan spres med disse aerosolene hvis 
man ikke er grundig nok med rengjøring/des-
infeksjon av alle vannfylte rør.

Aerosoldannende innretninger kan være smit-
tekilder for legionella

Legionellabakterier kan også formere seg i 
andre aerosoldannende innretninger hvis disse 
blir stående med lunkent vann. Eksempler 
er luftfuktere, utstyr for hagevanning, høy-
trykkspylere, innendørs fontener som danner 
vannsprut, og sprayflasker for dusjing av planter 
etc. Under uheldige omstendigheter kan derfor 
mennesker bli utsatt for aerosol med legionella-
bakterier når slikt utstyr brukes. Andre mulige 
smittekilder er:

· Hagevanningsutstyr
· Høyttrykkspyler
· Innendørs fontene
· Dusjeflaske for planter o.l.
·  Luftfukter der vannet forstøves ved 
romtemperatur

 
Dette kan du (som beboer) gjøre for å minima-
lisere risikoen

Faren for å bli smittet av legionellabakterier er 
forholdsvis liten. Ønsker du å redusere faren 
ytterligere, er dette tiltak du bør vurdere.
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·  Gjennomspyling av dusjen med 70°C vann 
i 5 minutter 4 ganger i året, og regelmessig 
gjennomspyling med varmt vann på 60°C, for 
eksempel etter dusjing, gir god sikkerhet mot 
legionellabakterier.

·  Dusjslanger og -hoder kan, i tillegg til eller i 
stedet for varmebehandling, demonteres og 
desinfiseres med f.eks. husholdningsklor. To 
korker til 10 liter vann er tilstrekkelig styrke. 
Sørg for at hele dusjslangen/-hodet blir fylt 
med denne blandingen, og la det stå i 30 
minutter. Klorrester og løsnet slam spyles ut 
før utstyret monteres og tas i bruk på nytt. 
Dusjeflasker for planter kan også desinfiseres 
på denne måten.

·  Boblebad uten filter bør tømmes for vann etter 
hver bruk, slik at rørene blir tørre. I tillegg bør 
anlegget klorbehandles minst én gang per 
måned: tilsett 0,5 desiliter husholdningsklor 
per 100 liter vann og la klorvannet sirkulere 
gjennom alle vannfylte rør i én time. Boblebad 

med filteranlegg bør følge samme rutiner som 
boblebad ved offentlige anlegg.

·  Luftfuktere som lager vanntåke uten tempera-
turheving, bør rengjøres ofte, gjerne en gang 
i uken. Desinfiser med klor på samme måte 
som beskrevet for dusjer, og skyll godt. Tøm og 
rengjør alltid beholderen når den ikke brukes. 
Luftfuktere som fordamper vannet ved høy 
temperatur, og fuktere der vannet fordamper 
fra et filter, er ikke smittefarlige.

·  Høytrykksspylere bør tømmes helt etter bruk. 
De bør lagres så kjølig som mulig, men pass på 
at ikke frostsprengning ødelegger dem. Etter 
lang tids lagring, er det lurt å la utspylingen 
av det første vannet skje neddykket i en bøtte 
med vann, slik at eventuelle bakterier spyles ut 
uten at det dannes aerosoler.

Borettslaget vil sette økt fokus på tiltak som kan 
forebygge legionella.

Kilde: Folkehelseinstituttet/Fagrådet for våtrom
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Enerhaugens pepperkaker
Denne oppskriften kan minne veldig om en vanlig pepperkakeoppskrift, men gjør seg 
ekstra godt til å lage modeller av blokkene, eller gode pepperkaker som man kan 
henge i vinduene eller dele med naboene.

Dette trenger du:
• 1,5 ss malt nellik
• 1 ss malt ingefær
• 2 ss malt kanel
• 1 ss malt stjerneanis
• 250 gr smør
•  3 dl mørk sirup (du kan bruke lys sirup 

om du ønsker lysere farge på kakene)
• 400 gram brunt sukker
• 1,5 ss natron
• 3 dl kremfløte
• Ca 1,3 kg hvetemel

Fremgangsmåte:
• Bland sammen krydderet i en liten skål. 
• Gjør også smøret klart, del det opp i terninger 

og ha det i en stor bolle.
• Ha sukker og sirup i en liten kasserolle. Kok 

opp forsiktig og la det koke på lav varme til alt 
sukkeret er helt oppløst.

• Ha krydderblandingen i sirupsblandingen når 
sukkeret er oppløst og bland godt. Tilsett også 
natronpulveret og rør det fort sammen. Du vil 
ser at blandingen straks blir lysere i fargen og 
begynner å ese litt utover.

• Hell den varme blandingen over smøret du har 
hatt i bollen og bland det sammen med en sleiv 
til alt sammen er godt blandet sammen.

• Ha så i fløte og bland dette inn til massen er 
jevn og fin.

• Bland inn hvetemel, litt av gangen, inntil du 
har fått en passe fast konsistens på deigen. La 
gjerne deigen være klissete. Når deigen blir 
kald blir den mye hardere og mer kompakt. La 
deigen ligge i kjøleskapet i minst 2 timer, gjerne 
natten over. Husk å dekke den godt til i en 
lufttett pose eller boks slik at den ikke blir tørr.

• Husk å ta eigen ut av kjøleskapet noen 
minutter før du skal starte å kjevle den ut

• Sett stekeovnen på 175°C (over- og 
undervarme).

• Elt deigen i litt mel på bordet og kjevle den slik 
at den er ca. 3 mm tykk. 

• Stikk ut forskjellige figurkaker og stek dem i 
ovnen i 9–10 minutter til de er gyllenbrune. 
Obs – steketiden kan variere fra ovn til ovn,  
så følg med!

• Avkjøl kakene på rist. 
• Skal du henge opp kakene, er det viktig at du 

lager et hull til båndet før steking.
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Styret og de ansatte i 
borettslaget ønsker alle 
beboerne på Enerhaugen  
en riktig god jul og et 
godt nytt år!
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KONTAKTINFORMASJON  pr. 12/2021

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 til 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.

Garasjeansvarlig
Tlf: 92 97 11 11, e-post: garasje@ebrl.no

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 
Åpningstider: Man – fre: 08:00 – 20:00, lør: 10:00 – 14:00, Søndag: Stengt
www.obosopennet.no



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

www.ebrl.no 
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