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På budsjettmøtet i sameiet ble det indikert at det vil være muligheter for å lage
ladeplasser i garasjen for den enkelte beboer som har egen garasjeplass. Vi ønsker nå
å sjekke interessen for en slik plass.
Dette vil være en investering som IKKE blir betalt av sameiet, men den totale
investeringen vil eventuelt bli fordelt per interessert beboer. Erfaringen fra andre
borettslag tilsier en investeringskostnad per ladepunkt på i størrelsesorden kr 2035.000. Løpende strømforbruk kommer i tillegg og vil belastes den enkelte bruker. Det
kommer også til å bli søkt om offentlig støtte til denne etableringen, men støtten
begrenser seg i Oslo til kr 5.000 per ladepunkt.
I første omgang er vi ute etter en ikke bindende indikasjon på hvor mange som kan
være interessert i en slik investering/ladeplass. Vi vet pt ikke hvor mange ladeplasser
det er mulig å etablere i garasjeanlegget, men om etterspørselen skulle være større enn
muligheten, vil vi foreta loddtrekning på plassene. Dersom noen av dere lader bilene i
garasjen i dag, så må dere dokumentere godkjennelsen av denne og at det er
forskriftsmessig gjort. All lading utover dette er ikke tillatt. Muligheter for å koble til
ladepunkt etter denne første runden vil avhenge av kapasiteten i nettet og prisen på
selve tilkoblingen.
Dere kan melde interesse til styrets formann v/ knut@falconindustrial.no. Frist for å
melde interesse er satt til 25. Januar 2018. Fint om dere skriver inn
leilighetsnummer/adresse i tilsvaret.
Prosessen vil være at når tilstrekkelig med interesse har meldt seg, så vil det innhentes
ett anbud på den jobben som skal gjøres. Deretter vil vi lage en skriftlig avtale med de
som er interessert i en slik løsning før vi setter i gang med gjennomføring.
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