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Nå bygger vi ladeplasser for elbiler
Har du eller har du tenkt å kjøpe Elbil/ ladbar Hybrid?
I løpet av høsten 2020 vil vi på nederste del av den store parkeringsplass bygge 34
ladeplasser for elbilder på plassene 146 til 179 –
Faste plasser til de med elbil og ladbar hybrid - så dere kan lade bilen hjemme 😊
De foreløpige planer for 2020 er:
Prosjekt 2.1 – vi er sammen med Skåreråsen 3 om å få gravd ned kabel med strøm til parkeringsplassene.
Her har vi fått til et samarbeide med Hafslund – som også tar den største del av kostnaden for gravingen.
Igangsetting ?– forhåpentlig sist i april.
Prosjekt 2.2 – Skåreråsen 2 – bygger 34 ladeplasser for elbiler på plassene 146-179 på nedre del av den store
parkeringsplass. Igangsetting? forhåpentlig umiddelbart etter sommerferien
Og hva skjer nå?
• De som parkerer på 146 til 179 har allerede fått et infobrev 😊
• Ingen blir bedt om å flytte i morgen eller i neste måned – Vi ønsker at alle skal få tid til å forstå hva som skal
gjøres etter sommerferien 2020 😊
• Vi kommer med jevnlig informasjon – og vi har opprettet hjemmeside for elbiler
http://www.skarerasen2.no/elbil/ - her vil vi samle alt og her kan andelseiere fra begge borettslag gå inn og
lese alt om vårt prosjekt. Vi kommer også til å bruke facebook «Skåreråsen 2 borettslag - for våre beboere»
og «Skåreråsen - vi som bor her»
Omrokkering vil antakelig bli fra medio august
• I brukerundersøkelse i juni 2019 fikk vi svar fra 85% av våre andelseiere – og sammen med ønskene som
frem og med den nye loven om lading i borettslag vil vi nå bygge ladeplasser.
• Vi får ikke flere parkeringsplasser derfor må vi omrokere!!
• Vi satser på at ingen skal få lengre vei til sin parkeringsplass 😊
•

Det er SÅ2 som bygger – og selvfølgelig er våre andelseiere prioritert,

•

Andelseiere fra SÅ3 som ønsker en plass kan få leie inntil vi selv får behov for plassene og de vil få samme
informasjon og betingelser som andelseierne i SÅ2

•

Leieprisen har vi beregnet til Kr 500.- pr md. I tillegg kommer forbruk kwh og adm kostnad – (dette vil bli
selvkost)

• Ingen andelseier kan ha mer enn en fast parkeringsplass (garasje, biloppstillingsplass eller ladeplass).
Andelseiere som disponerer EL-bil eller ladbar hybridbil har fortrinnsrett til en ladeplass. En forutsetning for
å leie en ladeplass er at vedkommende fra før disponerer en fast parkeringsplass (og bytter plass).
• I mars/april vil vi igjen gjennomføre en brukerundersøkelse og deretter tar vi imot bestillinger og begynner
planleggingen for omrokkeringen.

Har du noen spørsmål? ta vennligst kontakt med oss via post@skarerasen2.no
Vi går en spennende tid i møte 😊 elbilplasser vil øke verdien for hele området og gi folk lyst til åt flytte inn til
oss – men først og fremst ønsker vi at våre andelseiere skal bli boene for
«Skåreråsen 2 – skal være et godt sted å bo!»
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