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SÅ2

Birgith Sørensen,

SÅ3

Inger Johanne Alijoski

Beskrivelse: Birgiths huskeliste
Hensikt med møte
Gi siste info og status til SÅ3 – Inger Johanne – både for prosjekt 2-1 og 2-2
2-1:
Korona veltet alt av planlagte møter og vi valgte en meget lettvint kontrakt, det er tross alt et lite
prosjekt – og vi bestilte iht gitt tilbud som var gitt på grunnlag av vår kravspesifikasjon .
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Elbil prosjekt 1
Fortum – betalingssystemet begynte å fungere 08.04.2020 - den siste uken har nok
noen lært det : 1850,- 776.—838.Har SÅ3 noen tilbakemeldinger ? NEI
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Elbil prosjekt 2-1 – graving
GDA graver og de graver helt etter plan og dekker til etter hvert som de graver – Bra
Foreløpig alt etter «skjema»
Biler på plass 273 og 274 må flyttes torsdag morgen 07.05 Forslag sett bilene på gjesteplassem
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Elbil prosjekt 2-1 -fordelerskap- det føres ned 2 kabler fra Trafo i lia
Med tanke på fremtiden har vi bestemt at det blir en kable med hovedmåler for hvert borettslag.
Det blir da en kostnadsfordeling på 50/50

Dermed er det lagt opp til en fredelig fremtid for kommende styre i borettslagene
Merkostnad er gitt godt ut
19

Elbil prosjekt 2-1
Revidert budsjett – brutto – er nå på kr 570.000
Dersom alt kommer til å gå greit – vil Hafslund og fylkets støte komme på ca 300.000 og da blir det
om lag 150.000 per lag og vi håper også å få kr 50.000 fra Lørenskog kommune

20

Elbil prosjekt 2-2 – elbilområdet.
Vi varslet tidlig de som skulle bytte plass og for 2 uker siden begynte vi på selve jobben – bare
hyggelige folk
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Det var 6 andelseiere fra SÅ3 som hadde p-plass i «elbilområdet»
147, 149, 154, 159, 177 og 179
149 ønsker elbilplass
154 ønsker elbilplass
De øvrige 4 er nå flyttet ut – byttet og har fått plasser fra SÅ2
SÅ2 sender flg til Bori med kopi til SÅ3
For å få bygge elbilplasser har det vært nødvendig at noen andelseiere fra SÅ 3 har flyttet ut av
elbilområdet .
De plasser de nå får har vært eiet av SÅ2 - men går altså nå over til SÅ3 – prisen er uendret.

A-nr

P-PLASS

Ny plass

BRL

NAVN - BILEIER

ADRESSE

147

94

SÅ3

149

Julien Decube Hellesøy Skåreråsen 4--

179

254

SÅ3

40

Tone Saghauen

S Terrasse 31--

159

92

SÅ3

152

Borger Storholt

Skåreråsen 4--

177

259

SÅ3

95

Uma Isabelle Schanke
Lukas Kawa-,

S Terrasse 27--

De på plass 149 og 154 får kanskje ny plass på samme stripe når arbeidet begynner
21

Prosjekt 2-2
Elbileier fra SÅ3 – kan på plass - leiekontrakt vil bli ferdig på styremøte 18.05

Betaling kan gi en utfordring
•
•

22

Prisen er kr 500.- SÅ3 skal beholde sine kr 75.Om Bori skal sende noen faktura og ha administrasjonen vil det lett koster kr 150- eller mer
-- vi avventer svar fra Hege

Prosjekt 2-2 - info
Vi har invitert til anbudskonkurranse og ønsker en hoved entreprenør Tilbud er på vei inn fra 2 store og gode firma – det blir spennende

Først når tilbudene er vurdert og vi vet hvem som skal levere ladeboks (ikke Fortum) kan vi si hva
kWh prisen vil bli -23

Tidsplanen ser ut til å holde – igangsetting medio august
Utfordringen blir nød parkering – det begynner vi å ha styr på,
•
•
•

Det blir egne dispensasjonskort
vi har tenkt å sette 2-3 biler opp av gjerdet ved Traktorgarasjen – med midlertidig merking og
beskjed til P-service om at de som ikke har «Elbil dispensasjon» skal ilegges gebyr
umiddelbart
øvrige biler parkeres i lia og på terrassen

Bare i nødstilfelle vil vi bruke 1-2 gjesteplasser
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Info

Traktorgarasjen – på møtet juni 2019 bad vi om rydding -- det har stadig ikke skjedd
Brannleilighet – info om hva som ikke var årsak – vi ønsker å stoppe ryktene
Annen info –p-plass 88 er merket feil det må bli 88B – plass 88 står nå umerket og den tilhører
SÅ2

Jeg mener jeg i dag har informert – slik som beskrevet – tar gjerne tilbakemelding om det er noe vi
ikke er enig om – eller om det er problem med min dialekt 😊
2020-05-06 / birgith sørensen -- SÅ2
Notatet oversendt SÅ3 – 2020-05-06 – 18.13 (etter møtet)
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