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Innføring av månedsavgift for EL-biler
Fra 1. juli innfører borettslaget en månedsavgift for EL-biler for
bruk av borettslagets fellesstrøm. Avgiften blir kr. 500,- pr.
måned.
Vi har valgt denne løsningen i stedet for at det skal monteres en egen
strømmåler på de aktuelle p-plassene, - en kostnad som fort kunne beløpe seg til
rundt kr. 10.000,- pr. plass, og som brukerne selv måtte bekoste. I
månedsavgiften inngår det at borettslaget legger til rette for strømuttak.
Parallelt med dette skal det nå utarbeides en analyse av hvor mye kapasitet de tre
p-husene har av tilgjengelig strøm før taket blir nådd. Vi kan i denne forbindelse
ikke se bort ifra at vi kan komme i en situasjon der det ikke vil være mulig å
hente ut mer strøm i p-husene. To av våre naboborettslag er kommet i denne
situasjonen, og har derfor ikke hatt noe annet valg enn å si nei til ladning av
flere EL-biler.
Har du EL-bil, skal denne nå registreres. Registreringsskjemaet følger på
baksiden av dette arket. Fristen for å levere skjemaet er mandag 11. mai, enten
ved personlig oppmøte i styrets kontortid – mandager mellom kl. 18.30 og 19.30
– eller ved å legge skjemaet i styrets postkasse i OSV. 120.
NB! Det vil bli sett på som brudd på Husordensreglene om skjemaet ikke
leveres.

STYREROMMET STENGT
Styrerommet er stengt mandag 30. mars, og åpner igjen mandag 13. april.

Vi ønsker dere alle
en riktig god påske!
Hilsen styret

REGISTRERINGSSKJEMA FOR EIERE AV EL-BILER
Andelseiers navn: __________________________________________
Adresse: _________________________ Leilighetsnummer: ________
Telefon: ________________
Bilnummer: _____________

Parkeringshus (sett x):
P-41 (ved butikken):

1.etg.: ___ 2. etg.: ___ 3. etg.: ___ 4. etg.:___

P-42 (det midterste):

1.etg.: ___ 2. etg.: ___ 3. etg.: ___ 4. etg.:___

P-43 (ved Tjernhuset): 1.etg.: ___ 2. etg.: ___ 3. etg.: ___

Dato: __________

Underskrift: _________________________________

