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STYRET INFORMERER
DESEMBER 2022 
Et innholdsrikt år i borettslaget går mot slutten. 
2022 har vært preget av bygging og rehabilitering 
av garasjeanleggene våre, samt graving på 
takhager og uteområder i Enerhauggata og i 
Smedgata. Mange beboere kjenner nok på en 
trøtthet knyttet til støy, rot og ikke minst mangel 
på parkering i denne perioden. I tillegg har 
det foregått anleggsarbeid i Jens Bjelkesgate 
i forbindelse med kommunens omlegging 
til ny miljøgate og oppgraderinger av Villa 
Enerhaugen og fasadeoppussing av St. Hallvard 
Kirke.

Til nyttår er det enda flere beboere som må flytte 
bilen ut på gaten eller finne andre, midlertidige 
løsninger for parkering. Styret har hele tiden 
planlagt for at vi skal kunne stenge og åpne 
garasjeanleggene i tur og orden for å unngå at alt 
for mange biler blir tvunget ut på gata. Dessverre 
har det dukket opp mange komplikasjoner i 
prosjektet som har gjort at vi nå er i den uheldige 
situasjonen at samtlige garasjeanlegg vil være 
stengt på nyåret. Les mer om det pågående 
prosjektet og den videre fremdriften i egen sak i 
dette nummeret av Enern.

Støttemidler fra Oslo Kommune 
til dørautomatikk
Styret har søkt om midler i samarbeid med 
Sykkelkomiteen og fått innvilget betydelige 
midler fra Oslo Kommune for tilgjengelighetstil-
tak. Velferdsetaten gir tilsagn om tilskudd på kr 
747 700, for delfinansiering av dørautomatikk til 
sykkelrom og garasjeanlegg i borettslaget. Dette 
beløpet dekker en stor andel av beløpet boretts-
laget benytter til installasjon av automatiske 
døråpnere i flere av byggene våre i disse dager.

Service på varmtvann og 
fyringsanlegg i Enerhauggata 3
Styret har det siste året vært opptatt av å 
få mest mulig fremdrift i det pågående 
rehabiliteringsprosjektet, men vi har også 
håndtert andre pågående og innkommende 
saker. I et borettslag av vår størrelse så er det 
alltid noe å ta tak i, enten det gjelder å planlegge 
for fremtidige prosjekter eller håndtere løpende 
utfordringer som dukker opp. Et av prosjektene 
som vaktmester har vært involvert i handler om 
å få til en mer stabil leveranse av varmtvann i 
Enerhauggata 3 og 1. Det er ikke enkelt å finne feil 
på et sammenhengende anlegg av vår størrelse 
med opp til 100 leiligheter som deler på den 
samme infrastrukturen. Vi har i løpet av høsten 
oppgradert ventiler og stoppekraner på vannrør 
og sirkulasjonsrør. I tillegg har vi byttet eller 
oppgradert sirkulasjonspumpene som sørger 
for at varmtvannet kommer raskere frem til alle 
leilighetene, uavhengig om den er høyt eller lavt 
i blokka. Situasjonen har etter hvert stabilisert 
seg på et godt nivå, men vi utelukker ikke at 
det fortsatt kan være feil på blandebatterier i 
enkelte leiligheter som medfører mindre, lokale 
variasjoner på en stige. Hvis du fortsatt opplever 

at varmtvannet ikke blir varmt nok eller mener 
at det er noe galt med vannforsyningen så er det 
fint om du tar kontakt med vaktmesterkontoret. 
Vi gjør oppmerksom på at det kan ta litt tid 
før vannet blir varmt på tidspunkter med lite 
forbruk, som for eksempel tidlig på morgenen 
eller sent på natten når de fleste sover. Dette er 
helt naturlig på et så stort anlegg og ikke noe vi 
kan løse på kort sikt.

En annen sak som styret og vaktmester har vært 
opptatt av i høst er å sikre en mer stabil oppvarming 
av leilighetene i Enerhauggata 3. Det er i denne 
blokka vi opplever å få flest henvendelser om 
kalde rør og radiatorer og der det ikke ser ut til 
at lufting av radiator løser utfordringene. Her 
har vi også oppgradert noe av infrastrukturen 
og innregulert anlegget på nytt for å få til en 
jevnere fordeling av varmen. Analyser av vannet 
i varmeanlegget vårt har avdekket store avvik i 
Enerhauggata 3 sammenlignet med de andre 
blokkene. Vannet i dette fyringsanlegget er mer 
skittent og inneholder flere rustpartikler, noe 
som fort medfører tette rør og ovner. Vi har 
derfor valgt å sette i gang omfattende rensing 
av rør og radiatorer for fremover å sikre mer 
stabil varme i rør og ovner. Fordi varmeanlegget 
Enerhauggata 3 og 1 henger sammen så vil 
rensingen omfatte begge disse blokkene. En slik 
dyprens av fyringsanlegget er omfattende og 
kostbart, derfor ønsker vi å evaluere effekten før 
vi eventuelt gjør dette andre steder i borettslaget 
i fremtiden. 

Nye lamper reduserer energifor-
bruket til borettslaget

Styret vedtok i vår å bytte ut de gamle lampene 
i fellesarealer og oppganger og prosjektet er 
nå ferdigstilt. Det er i hovedsak tre årsaker til 
vi har valgt å gjøre denne oppgraderingen nå: 

1. De gamle lampene hadde passert forventet 
levetid.

2. Lamper med nyere led-teknologi medfører 
betydelig strømsparing for borettslaget.

3. Innebygget sensor og batteriteknologi 
styrker brannsikkerheten.

Les mer om de nye lampene i egen sak i dette 
bladet.

Ledige næringslokaler i 
borettslaget
Det sørvendte næringslokalet i første etasje 
av Smedgata 32 har nylig blitt renovert av de 
dyktige vaktmesterne våre og er klargjort for 
nye leietakere. Etter at fysioterapeuten som 
tidligere benyttet lokalet pensjonerte seg for 
noen år siden, har lokalet blitt leid ut på kor-
tidskontrakter og nå er det klart for ny leietaker.

Lokalet som er på rundt 50 kvadratmeter har 
blitt totalrenovert i 2022 og er nå bygget om til 
en effektiv planløsning som vi mener dekker 
dagens behov. Det tidligere tekjøkkenet og 
tilhørende vegger har blitt revet slik at lokalet 
nå fremstår mer åpent og innbydende. Dette 
grepet mener vi bidrar til at lokalet blir enklere 
å innrede. En ny kjøkkenkrok i åpen løsning 
med integrert oppvaskmaskin, kjøleskap og 
mikrobølgeovn har blitt etablert i motsatt ende 
av lokalet. I tillegg har vi lagt nytt gulv, veggene 
har blitt etterisolert, ny ledbelysning er på plass 
i taket og samtlige overflater er malt i en lys, 
tidsriktig farge.
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Vi ønsker oss stabile leietakere i det lyse lokalet 
som kan skilte med fin utsikt mot sydøst og 
lynrask internettforbindelse. Leietakerne vil 
ha felles inngangsparti med vaktmesterkonto-
ret og treningsstudioet, samt dele på toalett og 
dusjfasiliteter. Kjenner du noen som ønsker å 
leie et mindre næringslokale? Rommet egner 
seg både som kontor, showroom eller et lite 
lager. Ta kontakt med styret@ebrl.no dersom 
du kjenner noen som kan være interessert i å 
leie eller for å komme på befaring.

Næringslokalet i Enerhauggata 1 som tidligere 
ble leid ut til Matleveranser er for tiden under 
renovering. Lokalet bærer preg av dårlig og 
manglende vedlikehold og det trenger sårt en 
oppussing før vi kan leie det ut til nye aktører. 
Her skal det også gjøres noen endringer i plan-
løsningen for å modernisere lokalet, i tillegg 
til nytt gulv og ny garderobe med toalett. 
Målsetningen er å leie det ut i løpet av neste år 
og her ser vi for oss at en butikk, kontor eller 
et showroom kan passe fint inn. Lokalet er 
omtrent 160 kvadratmeter stort og har store 
vinduer fra gulv til tak med utsikt mot øst. 

Husleieøkning fra Januar 2023
Styret har vedtatt en justering av felleskost-
nadene til borettslaget med 5 % gjeldende fra 
1. januar 2023. Endringene er i tråd med den 
generelle prisstigningen på varer og tjenester 
som borettslaget benytter seg av, samt utviklin-
gen i konsumprisindeksen. Strøm, lånerenter og 
andre kostnader har økt vesentlig i 2022, i tillegg 
har vi fått vite at vann og avløp og renovasjons-
avgiften går opp betydelig i 2023. Vi forventer 
at forsikring, renhold og andre kostnader også 
vil øke mer enn normalt. TV og bredbånd blir 
ikke omfattet av denne prisjusteringen.

Nye giroer går ut til den enkelte andelseier i god 
tid før forfall. Dersom du har avtalegiro med 
beløpsgrense, må du ta kontakt med banken 
din for å endre denne.

Nabolagsparlamentet
Styret har denne høsten deltatt i 
«Nabolagsparlamentet», en nylig nedsatt 
gruppe for borettslag og sameier i nabolaget 
vårt med mål om å skape trygge og gode 
boforhold på Tøyen. Nabolagsparlamentet 
samarbeider blant annet med Oslo Kommune, 
Politiet, Bydelsmødrene og Tøyen Skole. Les 
mer om hva dette innebærer i denne utgaven 
av Enern.

Informasjonskanaler i 
borettslaget
Styret har de siste årene valgt å prioritere 
nettsidene og informasjonsskjermene i inngangs-
partiene som de primære informasjonskildene 
og de skal til enhver tid være oppdatert med 
siste nytt. På nettsiden vår kan du melde deg på 
et nyhetsbrev som sendes ut regelmessig med de 
siste nyhetene fra borettslaget. I tillegg har vi en 
egen SMS-tjeneste der vi sender ut meldinger som 
omhandler viktige beskjeder om planlagt strøm-
brudd, vannstenging eller andre forhold som er 
relevant for beboerne å kjenne til. Påmelding til 
SMS-tjenesten og nyhetsbrev gjøres på nettsiden. 
Vaktmester og styret kan bistå beboere med 
påmelding.

SMS: www.ebrl.no/sms/ 

Nyhetsbrev: www.ebrl.no/nyhetsbrev/

Viktig informasjon som har økonomiske 
konsekvenser for andelseierne, som for 
eksempel omhandler varsel om husleieøkning, 
prisjusteringer på kabel-tv og internett blir 
normalt kommunisert i form av elektronisk 
oppslag og/eller rundskriv i postkassene. 

Det er ressurskrevende og kostbart å produsere 
borettslagavisen Enern på papir. Vi ser også at 
Enern har begrenset nyhetsverdi på grunn av den 
lange produksjons- og trykketiden. Enern blir 
derfor heretter et årlig julenummer ment som 
et supplement til nettsiden med oppsummering 
av det viktigste som har skjedd i borettslaget det 
siste året. Det vil også være aktuelt å trykke opp 
egne spseialnummer av Enern ved behov, slik 
vi gjorde i 2018 ifm med vedlikeholdsplanen 
som ble utarbeidet for borettslaget. De tidligere 
utgavene av Enern er også tilgjengelig i et digitalt 
arkiv på nettsiden.

Styret ønsker beboerne en riktig god jul og et 
godt nyttår.
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FORSINKET FERDIGSTILLELSE 
AV GARASJENE
Eide Entreprenør varsler at de vil gå i gang med Smedgata-garasjen på nyåret. Samtlige garasjer 
vil bli ferdigstilt senere enn først antatt som følge av en rekke med uheldige omstendigheter som 
medfører forsinkelser og komplikasjoner i prosjektet. Det betyr at samtlige garasjeanlegg vil være 
midlertidig ute av drift fra og med januar 2023, noe som selvsagt er sterkt beklagelig og en situasjon 
vi hadde håpet å unngå. Beboerne bes derfor finne alternative løsninger i en periode der borettslaget 
har et svært redusert parkeringstilbud.

Et rehabiliteringsprosjekt i boligblokker fra 1960-tallet, i kombinasjon med pandemi og krigen i 
Ukraina, skaper både ekstra utfordringer og forsinkelser. Slik det ser ut nå vil E1-garasjen tidligst 
stå ferdig i april 2023, E7-garasjen ferdigstilles til sommeren og Smedgata-garasjen åpner igjen i 
november 2023. Det er selvsagt sterkt beklagelig for de som leier parkering hos oss at dette tar lengre 
tid enn tidligere forutsatt og alle de utfordringene det skaper for våre beboere. Styret har forsøkt å 
leie ekstern parkeringskapasitet, men det er dessverre lite å oppdrive i bydelen slik det ser ut per i 
dag. Vi oppfordrer allikevel beboerne til å undersøke ledig kapasitet hos parkeringshus i nærheten. 
Borettslaget vil stille til rådighet noen ekstra uteplasser i bakgården i Smedgata og eventuelle ledige 
plasser utenfor Enerhauggata 7 som garasjeansvarlig fordeler etter ansiennitetsprinsippet.

Bakgården i Smedgata er ferdig
Vi kan derimot glede oss over at mesteparten 
av arbeidene i Smedgata-bakgården er ferdigs-
tilt. Bakgården og takhagen på garasjeanlegget 
har blitt utbedret med nysådd plen, kantstein 
i granitt og nylagt asfalt. I tillegg har det blitt 
gjort viktige utbedringer «under panseret» 
som ikke er like synlig som innebærer tekking, 
drenering, nye sluk, reparasjon av rør og avløps-
kummer. Etter avtale med Oslo Kommune har 
vi fått utvidet innkjørselen til bakgården med 
omtrent en meter i bredden. Den gamle muren 
mot Villa Enerhaugen og barnehagen som var 
i ferd med å rase ut har blitt erstattet med en 
flott, plass-støpt mur i betong.

Nå gjenstår kun å gjenetablere plantekasser 
med jord til parsellhagen. 

Vi takker beboerne for tålmodigheten i den 
lange perioden med arbeider i bakgården og 
helt eller delvis nedstengte områder, noe som 
spesielt har preget de som bor i Smedgata 32.

E1-garasjen
Vi venter fortsatt på ferdigstilling av den første 
garasjen under E1 som nå har vært ute av drift 
i snart ett helt år. En viktig del av prosjektet 
har vært å rehabilitere betongfundamentene i 
garasjen, noe som har vært mer komplisert og 
tidkrevende enn først antatt. Krigen i Ukraina 
og ettervirkninger fra pandemien har også 
medført høyere etterspørsel og lengre leve-
ringstid på byggematerialer. 

I mellomtiden kan vi glede oss over mange 
positive forbedringer når anlegget står ferdig. 
Det blir installert et effektivt og moderne 
ventilasjonsanlegg med luftekanaler som er 
smalere enn de gamle, noe som betyr at vi får 
mer takhøyde og en bedre utnytelse av par-
keringsarealet. Garasjen fremstår lysere og 
triveligere fordi asfalten er erstattet med et lyst 
epoxybelegg. Vegger, bæresøyler og tak har fått 

flere strøk med maling. I taket har vi byttet ut 
de gamle lampene med ny og energieffektiv 
belysning. Det blir installert et moderne bran-
nanlegg som varsler beboerne og ikke minst 
brannvesenet dersom et eventuelt branntilløp 
skulle oppstå. De høye dørtersklene mellom 
garasjen og slusen inn til boligdelen skal 
skjæres ned og det vil bli installert dørautoma-
tikk. Vi håper disse tiltakene vil gjøre hverdagen 
enklere for beboere som parkerer i garasjen.

I tillegg til nye porter og dører blir det installert 
nettingboder for lagring av dekk og bilrekvisita. 
Parkeringsplassene skal merkes og det gjenstår 
noen installasjoner til nytt ladeanlegg for elbiler. 
Ekstra lang leveringstid på nye garasjeporter, 
forsinkelser på ladestasjoner og lang leverings-
tid på dører er en sterk årsak til forsinkelsene. 

Det hører også med til historien at garasjeport-
fabrikanten leverte porter med feil mål på første 
forsøk og at de opererer med opp til 16 ukers 
produksjonstid.
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E7-garasjen
I Enerhauggata 7-garasjen har vi dessverre 
støtt på flere problemstillinger underveis som 
medfører at arbeidene tar lengre tid, noe som 
heller ikke er uvanlig i rehabiliteringsprosjek-
ter i eldre boligblokker. Det dreier seg blant 
annet om utbedring av gulv på grunn, rehabi-
litering av betongen, reparasjon av en bærende 
konsoll som viste seg å ha større skader enn 
først avdekket og utbedring av vannrenner. Vi 
forventer at denne garasjen vil stå ferdig innen 
sommerferien neste år.

Smedgata-garasjen  
stenger på nyåret 
Garasjen i Smedgata, begge plan, stenges for 
rehabilitering fra og med 5. januar 2023. Her 
er det avdekket flere skader som må utbedres 
og som kan medføre forlenget byggetid. Siden 
denne garasjen er størst i omfang, forventer vi 
derfor ikke ferdigstilling før tidligst november 
neste år slik det ser ut nå.

Vi gjør oppmerksom på at det kan oppstå flere 
forsinkelser og komplikasjoner og at prosjektet 
kan bli dyrere enn først antatt gitt den situasjo-
nen vi står oppe i. Styret jobber allikevel hardt 
for å holde kostnadene nede så langt det lar seg 
gjøre og for at prosjektet skal ferdigstilles innen 
rimelig tid. Vi beklager sterkt de ulempene 
prosjektet og forsinkelsene medfører for våre 
beboere mens arbeidene pågår, men vi gleder 
oss til å ta i bruk et tryggere og mer funksjonelt 
parkeringsanlegg.
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Sykkelkomiteen har sammen med styret og vaktmesterene jobbet for å forbedre 
forholdene for syklende i borettslaget. Det siste året er dette noe av det som har 
skjedd:

Mekkestasjon på plass
En kraftig mekkestasjon med verktøy og pumpe 
kom på plass i bakgården mellom S32 og S34 i 
fjor sommer. Stasjonen er midlertidig flyttet til 
sykkelparkeringen mellom E3 og E1 som følge 
av arbeidene i Smedgata. Alle borettslagets 
beboere er velkommen til å ta i bruk fasilitetene.

Automatiske døråpnere
Det har blitt søkt om støtte fra Oslo kommune 
og installert automatiske døråpnere til de fleste 
sykkelrommene. Vi håper og tror det vil utgjøre 
en stor forbedring for alle syklister!

Flere sykkelrom
Spesielt i E3 har vaktmesterne gjort en stor jobb 
med å omgjøre gamle lagerrom til sykkelpar-
kering. Der har det blitt kjøpt inn stativer, og 
kapasiteten har nesten blitt doblet. Også i E7 
har det blitt flere plasser. 

Sykkelopprydding
I september 2022 ble det arrangert sykkelopp-
rydding i regi av vaktmesterne. Eierløse sykler 
ble fjernet fra bodene, mellomlagret i borettsla-
get i tre måneder og ble nylig overlevert til Oslo 
Kollega i desember 2022.  

Oslo Kollega er en arbeids- og inkluderingsbedrift 
som jobber på oppdrag fra NAV og Oslo 
Kommune. De bidrar til å få folk som har falt 
utenfor arbeidsmarkedet ut i fast jobb i ordinære 
virksomheter. De har eget sykkelverksted som 
vedlikeholder og reparerer sykler og selger de 
videre til befolkningen til gunstige priser. På den 
måten bidrar de til å inkludere flere i arbeidslivet, 
få flere ut i fast jobb, stimulere til økt gjenbruk og 
et grønnere miljø.

Fremover - sykkelparkering i 
garasjene
Når garasjene omsider er ferdigstilt vil det 
igangsettes et prøveprosjekt hvor man kan leie 
en fast sykkelparkeringsplass i garasjen. Det 
blir installert såkalte A-stativer på skinne, som 
gjør det mulig å låse syklene godt fast. Her vil 
det også være plass til større lastesykler.

BEDRE FORHOLD FOR  
ENERHAUGENS SYKLISTER
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De aller fleste av ungdom og unge voksne som 
henger i nabolaget er ikke farlige, men politiet 
har forståelse for at de kan oppleves som skrem-
mende. Hendelser som omtales i mediene er 
gjerne innad i miljøer, og er ikke situasjoner 
som er farlig for naboene. 

Forebyggende politi har også kontakt med 
barnevern og skoler, og jobber med Salto (koor-
dinator som finnes i hver bydel), utekontakter 
og Uteseksjonen. Felles mål for dem alle er at 
det skal gå best mulig med flest mulig av våre 
ungdommer. De ønsker tverrfaglig samarbeid, 
og synes det er bra med Nabolagsparlament. 

Politiet har noen oppfordringer til 
beboerne i nabolaget: 

• Ring 02800 hvis det er en pågående  
situasjon de trenger bistand til. 

• Bruk tips.politiet.no hvis de observerer 
tendenser som politiet bør kjenne til. 
Da kommer informasjonen inn i et eget 
tipsmottak. 

• Ta i bruk bakgårdene og de offentlige 
områdene, arranger aktiviteter eller bare vær 
tilstede. «Ta tilbake arealene», det gjør de 
mindre attraktive. 

• Organiser natteravngrupper eller lignende
• Vær særlig bevisst på yngre barn som ser opp 

til de eldre. Foreldrene må ansvarliggjøres, 
men alle voksne bør se til at det ikke er barn 
ute uten tilsyn, og passe litt på. 

• Prat med ungdom de møter i nabolaget 
på dagtid og bli kjent med dem. Bruk 
spørsmål som ««Hei, hva gjør dere? Bor 
dere i området? Hva gjør dere her da?». Vær 
vennlig, nysgjerrig og bruk rolig stemme.

• Dersom det oppstår situasjoner er det lurt å 
henvende seg til ungdommene tidlig før det 
samles en større gjeng. Da er det vanskeligere 
å roe ned situasjonen og å komme i dialog.

• Dersom man føler seg utrygg kan det være 
greit å gå flere sammen. 

Fremover
Styret vil fortsette å delta i nabolagsparlamentet, 
og vi håper å sammen med våre naboboretslag 
å kunne starte opp noen aktiviteter i nærmil-
jøet som kan bidra positivt for bydelen. Om det 
er noen som har innspill de ønsker at vi tar med 
inn til nabolagsparlamentet så kan dere sende 
disse til thomas@ebrl.no. 

Styret vil også oppfordre beboerne til å melde 
seg som tøyenravner, der kan man møte naboer 
fra nærmiljøet og gjøre et positivt bidrag 
umiddelbart.

NABOLAGSPARLAMENTET
Styret i Borggata 12 og Bydel Gamle Oslo ved 
Trivelige nabolag har kalt inn styrelederne i 
boligsammenslutningene rundt Enerløkka fordi 
det er ønsket samarbeid og dialog om utvikling 
av nærmiljøet. Målsetningen er at det kan bli et 
representativt forum for beboerne i området og 
et også kan fungere som et møtepunkt mellom 
beboere, bydel og andre aktører med interesser 
i nærmiljøet. Styret fra Enerhaugen borettslag 
deltar i dette parlamentet og vil dele noen av 
diskusjonene fra parlamentet så langt.

Flere av borettslagene deler oppfatningen med 
at det er problemer med støy på kvelds og 
nattestid, mye av dette har vært sentrert rundt 
fotballbanen på Enerløkka. Som flere sikkert 
har lagt merke til har denne blitt stengt på 
kveldstid om sommeren, og kommunen har nå 
besluttet at banen skal være nattestengt mellom 
1. april og 1. november fremover.

Videre er det flere som bemerker at det finnes 
utfordringer med rus og forsøpling blant enkelte 
miljøer. Målet med Nabolagsparlamentet er å 
finne ut hva vi i nærområdet kan bidra med 
for at vi sammen får et hyggeligere og tryggere 
nabolag.

Dialog
Situasjonen med støy fra ungdom fremstår 
som et problem som det er vanskelig å løse 
for beboere i nærmiljøet alene, og det krever 
felles innsats fra politi, bydelen og andre. Det vi 
kanskje kan få til er å komme i dialog med ung-
dommene for å fortelle dem hvordan beboere i 
området opplever situasjonen. Vi vil også prøve 
å forstå ungdommen bedre, og høre om det er 
noe de trenger fra nabolaget?

Tilstedeværelse
At vi er aktivt til stede i nærmiljøet vårt er 
positivt på mange måter. Vi får det hyggelig 
sammen, men vi viser også hvem vi er som bor 
her. Det er også mindre interessant å henge, eller 
forsøple et område der beboerne oppholder 
seg. Vi vil gjerne oppfordre alle til å bruke fel-
lesområdene våre aktivt og være tilstede rundt 
blokkene våre. 

Informasjon og samtale med 
politiet
Politiet har vært tilstede i nabolagsparlamentet 
og informerer om at de fremover er mer tilstede 
i nærområdet vårt. Forebyggende politi er mye 
tilstede og arbeider med målgruppen ungdom 
under 18 år. Politiet forteller at det også finnes 
sivile patruljer i området som har eldre som har 
de over 18 år som målgruppe.

Forebyggende politi jobber mye ute. De har tre 
skift; dag, kveld og natt, og de arbeider netter 
hver fjerde helg. Det finnes også andre som 
jobber med barn og unge i politiet, men det 
som kjennetegner forebyggende politi er at de 
er mer tilstede i felt, og går mer ut av bilene. 
De oppsøker ungdom der de er, for eksempel 
utenfor K1 og Jordal ungdomsklubb. De har 
bedre tid til å snakke og lytte til ungdommene, 
de jobber tillitsbasert og med dialog. Mange 
har ikke lyst til å snakke med politiet, men ved 
å være der over tid opplever de at ungdommene 
kommer bort til dem. Forebyggende politi har 
også mulighet til innkalle til bekymringssam-
tale med ungdom og med foresatte.

Innspill til 
nabolagsparlamentet

Nabolagsparlamentet ønsker gjerne å 
bidra til positive aktiviteter i nabolaget. 

Vi har diskutert aktiviteter som: en felles 
grillfest, markedsdag i gata vår, kurs i 
diverse tema. Her er det egentlig bare 

fantasien som setter grenser

Er det noe du kunne tenkt deg å bidra 
med? Kanskje du vil bidra som en ressurs, 

en spesifik kunnskap, eller en knakende 
god ide? Da vil vi gjerne høre fra deg. 

Ta kontakt med thomas@ebrl.no  
om du ønsker å bidra.
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NYE LAMPER I FELLESAREALER
Styret vedtok før sommerferien å oppgradere de fleste lampene i borettslaget og erstatte gamle 
lysstoffrør med moderne og energibesparende ledteknologi. Prosjektet startet opp i september og 
ble ferdigstilt etter høstferien i år. 

Det er i hovedsak tre årsaker til at styret mente at denne oppgraderingen var nødvendig:

• Dagens lamper er i ferd med å passere forventet levetid
• Ny led-teknologi medfører betydelig strømsparing for borettslaget
• Lampene lyser når strømmen forsvinner – styrker brannsikkerheten

De gamle lampene i korridorer og trappehus var i ferd med å passere 20 års drift og flere av de sang på 
siste verset og har helt eller delvis sluttet å fungere. Styret innhentet tilbud på flere lampemodeller og 
sammenlignet både design, teknologi og pris. Det ble gjennomført en anbudskonkurranse med tre 
ulike leverandører og det ble til slutt inngått en avtale med Caverion. Selskapet kjenner borettslaget 
godt fra før og var de som kom best ut på pris i anbudskonkurransen.

Betydelige besparelser i 
strømforbruk
Kostnaden for å bytte ut i underkant av 600 
lamper kommer på i overkant av 1,5 million 
kroner. De nye lampene har innebygd sensor, 
litt over en tredjedel av de utstyres med 
nødbatteripakker og prisen inkluderer demon-
tering og bortkjøring av avfall for deponering. 
Caverion har regnet på mulige besparelser og 
kommet frem til at borettslaget kan redusere 
strømforbruket med 200 000 kroner i årlige 
strømutgifter sammenlignet med tidligere som 
følge av dette tiltaket alene. Regnestykket for-
utsetter at vi tar i bruk den smarte teknologien 
i lampene som reduserer strømforbruket og 
det er tatt utgangspunkt i en kilowattpris på 
om lag to kroner. På toppen av dette kommer 
reduserte kostnader fordi borettslaget heretter 
slipper å bytte lyspærer og ikke minst besparel-
ser i tid for vaktmesterkontoret.

De fleste lampene byttes
Alle inngangspartier, beboerkorridorer, heis-
repoer og trappehus vil bli utsmykket med de 
nye lampene. De aller fleste tak- og vegglam-
pene i borettslaget vil bli dermed bli byttet, 
med unntak av fellesvaskerier og enkelte rom i 
kjellerne våre som er mindre i bruk. Her vil vi 
i stedet forsøke å gjenbruke de nyeste led-lam-
pene som vi allerede har installert flere steder 
de siste årene.

De nye lampene ble testet ut i mindre skala i 
5. etasje utenfor heisene i Smedgata 34, samt i 
deler av beboerkorridoren. Tilbakemeldingen 
var gode, og erfaringene tilsier at lampemodel-
len fungerer godt til formålet. De nye lampene 
ligner litt på tidligere modell, men med et noe 
mer moderne og slankere design.

Smarte lamper som  
”Snakker sammen”
De nye lampene med betegnelsen Steinel Pro 
Led har innebygd sensor som gjør at de aktiveres 
av bevegelse og de «snakker» med hverandre. 
Det betyr at lampene lyser opp etter hvert som 
et objekt beveger seg bortover korridoren og de 
dimmer ned igjen etter kort tid dersom det ikke 
er bevegelse i rommet. Lampestyrke, dimmetid 
og andre strømsparingsmuligheter kan enkelt 
styres og finjusteres med tilhørende program-
vare, noe som vaktmesterne vil få tilgang til.

Vi trenger aldri å bytte lyspærer når vi går over 
til de nye led-lampene, noe som sparer boretts-
laget for penger og vaktmesterne får bedre tid 
til å gjøre andre viktige oppgaver.

Styrker brannsikkerheten
I tillegg til å være «evigvarende» vil lampene 
bli utstyrt med batteripakker i alle korridorer 
og trapperom slik at vi er sikre på at vi har lys 
selv når strømmen forsvinner. Det er viktig at 
vi har trygge og tydelig opplyste rømningsveier 
i forbindelse med brann og et eventuelt strøm-
brudd. Dette tiltaket vil sammen med de nye 
røykvarslerne og brannmelderne i korrido-
rene våre bidra til å styrke brannsikkerheten 
betydelig i borettslaget.
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”Redde, varsle, slokke”

BRANNINSTRUKS 
FOR ENERHAGUEN 
BORETTSLAG
“Redde, varsle, slokke” er en nyttig huskeregel. 

REDDE: 
• Sørg for at alle kommer i sikkerhet
• Barn, eldre og uføre hjelpes ut
• Hjelp hverandre ut til felles møteplass
• Gå raskt ut av bygningen
• Bruk ikke heis
• Lukk dører og vinduer 

VARSLE: 
• Varsle brannvesenet på nødnummer  

110 - oppgi riktig adresse
• Sørg for at alle blir varslet
• Utløs manuell brannalarm ved utgangsdø-

rene for å varsle andre beboere
• Si ifra til brannvesenet hvis det fremdeles er 

folk inne 

SLOKKE: 
• Forsøk å slokke brannen ved mindre  

branntilløp, bruk tilgjengelig slukkeutstyr
• Utsett aldri deg selv eller andre for unødig 

fare, ta ingen sjanser
• Rekkefølgen på punktene vurderes ut fra 

den aktuelle situasjonen.

MERK: 
Brannrøyk er svært giftig! Dersom trap-
perommet er fylt av røyk, bruk alternativ 
rømningsvei eller gå tilbake til leiligheten. 
Gjør deg til kjenne via vindu eller balkong, slik 
at redningspersonell kan hjelpe deg trygt ut.

 OPPMØTEPLASS:
Sørli plass (v/ fontenen)

HJELPE:  
Bistå ansvarlig personell

VED FALSK ALARM:
Meld straks fra til brannvesen – nødnummer 
110

GJØR DEG KJENT MED:
• Nærmeste manuelle brannmelder
• Brannslukningsutstyr (Pulverapparatenes 

plassering og virkemåte)
• Rømningsveier
• Oppmøteplass ved evakuering

SØRG FOR AT:
• Rømningsluken på balkongen til enhver tid 

holdes tilgjengelig 
• Rømningsveien er ryddig, korridorene må holdes 

fri for store og brannfarlige gjenstander
• Du har nok brannvarslere i leiligheten. Det skal 

være minst én detektor eller røykvarsler i hver 
etasje

• Du skifter batteri en gang i året. 1. desember er 
røykvarslerens dag. Skift batteri, så er du på den 
sikre siden

Riktig adresse:
Enerhaugen borettslag
Enerhauggata 1,3,5,7, Smedgata 34
Leilighetsnummer H XXXX
0651 Oslo

BRANN 110

POLITI 112

AMBULANSE 113

«Vi gjør oppmerksom på at borettslaget er i ferd med å etablere et nytt brannsikkerhetssystem i alle 
garasjeanlegg og boligblokker. De nye brannmelderne og røykvarslerne i korridorer og fellesrom vil være 
ferdig installert i løpet av 2023. Mer informasjon kommer så snart det er klart til bruk»
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NY TRÅDLØS RUTER FRA 
OBOS OPENNET
Alle andelseierne har siden starten av oktober fått anledning til å bestille ny trådløs internett-
ruter i henhold til avtalen med OBOS OpenNet. Bestillingen gjøres ved å logge seg inn på  
http://minside.obosopennet.no

De som ikke er i stand til å logge seg inn på «min side» kan ringe OBOS Opennets kundesenter for å 
legge inn en manuell bestilling på telefon 21 01 61 50. Kundesenteret er åpent mandag til fredag fra 
klokken 08:00 – 20:00 og lørdager fra klokken 10:00 – 14:00.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er mulig å bestille en kostnadsfri ruter per andelsleilighet og at 
den skal medfølge leiligheten ved et eventuelt salg og eierskifte.

Ruter sendes som postpakke etter hvert som bestillingene mottas. Det medfølger en enkel instruk-
sjon for hvordan du setter opp den nye ruteren og de aller fleste vil enkelt få til dette selv. Det er 
selvsagt mulig å ringe kundesenteret til OBOS OpenNet dersom du står fast.

KONTAKTINFORMASJON  pr. 12/2022

På ebrl.no finner du alltid oppdatert kontaktinformasjon.  

Obos
Forretningsfører OBOS: tlf 22 86 55 00
Forvaltningskonsulent: Anders Nicolai Trætteberg: Tlf 22 86 83 82, 
e-post: anders.nicolai.traetteberg@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
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