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Fornebu, 29. august 2019

Informasjon fra Styret vedrørende Elbilladeprosjektet i Hagebyen 2
Viser til vedtak fra årsmøtet som ble avholdt 19. Mars 2019 der styret fikk fullmakt til å arbeide videre med
elbilladeprosjektet. Styret ønsker med dette å gi en oppdatering på arbeidet og informasjon om innbetaling
og bestilling av ladebokser.
Som det ble orientert om på årsmøtet har styret jobbet med å innhente tilbud fra flere tilbydere for
ladeprosjektet. Etter en samlet vurdering har styret innstilt Datek Installasjon AS til arbeidet. Valget var
basert på kvaliteten på tilbudet, anbefaling fra Elbilforeningen og pris.
Datek har nylig vært på en ny befaring i garasjeanlegget og arbeider nå med en søknad til Hafslund for
nødvendig strømbestilling. Behandlingstiden på søknaden varierer, men kan ta opp mot 8 uker. Når
bestillingen er klar vil Datek begynne arbeidet. Dette er forventet å ta 4-6 uker, avhengig av hvor mange
ladebokser som skal installeres.
Som orientert på årsmøtet består kostnaden for ladeprosjektet av to deler; installering av infrastruktur og
ladebokser.
Installering av infrastruktur
Kostnaden for installering av infrastruktur deles i utgangspunktet likt på alle garasjeplasseiere. Et unntak
gjelder for de som tidligere har fått installert ladepunkt på parkeringsplassen. Disse vil bli kompensert med
9875,- for tidligere kostnad med å sette opp nåværende ladepunkt. Merk; dette gjelder kun de som har
installert dette og fortsatt bor i samme eierseksjon. Nye eiere som har flyttet inn i en eierseksjon der
ladepunktet var installert av tidligere eier må betale for infrastrukturdelen.
Styret kan meddele at den estimerte kostnaden per garasjeplass for installering av infrastruktur ser ut til å bli
noe lavere enn indikert på sameiermøtet. Vi har blant annet fått innvilget støtte til elbilprosjektet fra Bærum
Kommune og Akershus Fylkeskommune på totalt kr 339.500. Som følge av dette, samt videre dialog med
Datek Installasjon AS rundt omfanget av arbeidet, er kostnaden per garasjeplass estimert til kr 6.500 – 7.000
(sammenlignet med opp mot kr 10.000 som ble kommunisert på årsmøtet).
Ettersom støtten til prosjektet fra Bærum Kommune og Akershus Fylkeskommune utbetales i
etterkant av prosjektet er vi nødt til å hente inn penger til prosjektet fra alle garasjeplasseiere på
forhånd. Styret foreslår at prosjektet finansieres ved at alle garasjeplasseiere betaler inn kr 6.750
over fellesutgiftene per 1. november. Når prosjektet er ferdig og støtten fra Bærum Kommune og
Akershus Fylkeskommune er utbetalt vil garasjeplasseierne som skal kompenseres for tidligere
installert ladepunkt få tilbakebetalt kr 9.875. Alle andre garasjeplasseiere vil få tilbakebetalt beløpet
som eventuelt overskyter den endelige kostnaden per garasjeplass.
Bestilling av ladebokser
Den andre kostnaden gjelder ladeboksen som står på hver enkelt garasjeplass. Pris per ladeboks er kr
16.250 per boks inkl. mva. Ønsker man en ladeboks med en ekstra stikkontakt (til bruk til f.eks støvsuger)
koster boksen kr 18.000. Anskaffelse av ladeboks er frivillig og den kan også bestilles senere. Merk
imidlertid at ved senere bestilling vil det tilkomme et monteringstillegg på kr 1.875 per ladeboks. De oppgitte
prisene på ladeboksene er gyldige i 2 år. Dersom man bestiller senere enn dette kan prisene ha blitt justert.
Styret trenger bestilling av ladebokser så fort som mulig. Bestilling gjøres via skjema som dere
finner på hjemmesiden (www.hagebyen2.no) eller på vår Facebookside. Frist for bestilling er 15.
september. Ved senere bestilling må dette gjøres av den enkelte opp mot Datek og da tilkommer
nevnte monteringstillegg.

Vennligst ta kontakt med styret dersom dere har spørsmål vedrørende noe av innholdet i dette
orienteringsbrevet.
Mvh,
Styret i Hagebyen2

