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Styret/leder

Til Andelseiere

Kunngjøring nr 08/19

EL-billading.
Som nevnt i Kunngjøring 06/2019 skal Linjebo klargjøre infrastruktur for lading
av EL-biler.
Styret har innhentet tilbud og valgt en leverandør til jobben, PSV Elektro,
Jessheim, som vil installere en Zaptec løsning som er et norskprodusert «smart
system» som oppfyller alle offentlige krav og dessuten gir styret et lettvint
system for overvåking av strømforbruk.
Som antydet kommer kostnaden for Linjebo på ca. kr. 230.000,- der vi har fått
innvilget støtte fra Akershus Fylkeskommune på kr. 57.000. Den totale kostnad
for borettslaget blir ca. kr. 173.000,- men vil ikke medføre husleieøkning.
Styret vil ta opp et lån for å dekke denne kostnad, og anser at denne investering
er innenfor vanlig forvaltning og dermed en styrebeslutning. Saken vil derfor ikke
bli sendt ut til en (ekstraordinær) generalforsamling.

Når denne installasjon er gjort, er det ikke lenger tillatt å lade EL-biler utenom
dette system. De som ønsker å lade må derfor bestille en ZapChargerPro
ladestasjon fra PSV Elektro. Dette kan gjøres når som helst, men vil ha en litt
lavere pris om bestilling kommer i sammenheng med installasjonen av
infrastruktur.
Pris ved bestilling før 02.02. er kr. 22.900,-. (Pris etter 02.02. vil være kr.
25.990,-) Bestilling sendes til styret.

Leverandør PSV Elektro ønsker å starte arbeidet så raskt som mulig over nyttår,
og de vil gå i gang allerede 6. januar. Hele jobben vil ta ca. to uker og skje bare
utendørs. Det er derfor ikke nødvendig å være tilstede eller gi tilgang til garasjer
på noe tidspunkt, med mindre man ønsker å installere ladeboks. Det vil bli en
strømutkopling ca. 15-16-17 januar og da vil de automatiske portåpnere ikke
fungere. Presis tidspunkt vil bli opplyst noen dager før utkopling.

Ønsker du mer informasjon om løsningen finner du det på www.zaptec.no.
Vår kontaktperson hos PSV Elektro er Jørgen Karlsen som gjerne svarer på
tekniske spørsmål ang. lading og utstyr. Epost: jorgen.karlsen@psvelektro.no
eller tlf 476 01 260.

Kontakt også gjerne styret ved spørsmål.

Hilsen Styret
styret@linjebo.no tlf. styreleder: 99543213
Dersom styreleder ikke er å treffe, er kontaktpersoner:
Grethe Fjelly, Ringvegen 19D – tlf. 90056687 – grethe@linjebo.no
Terje Mikal Mjelde, Ringvegen 17C – tlf. 91797844 – terje@linjebo.no

Kunngjøringer på e-post? Kan ikke også du motta Kunngjøringer på e-post?
Vennligst send en epost til styret@linjebo.no for å få fremtidige kunngjøringer på epost.

Husk: Du finner mye informasjon på www.linjebo.no


