
El-ladestandere

På beboermødet den 30. marts 2022 blev det godkendt at etablere el-ladestandere

på Store Torvs parkering med 5 standere og 20 ladepunkter til et samlet beløb på kr.

440.000.

Vi har modtaget kr. 71.250 fra Den Grønne Pulje. De resterende kr. 368.750

finansieres som lån af egne midler over 5 år med en forventet huslejestigning på 0,3

%.

Efter beboermødet har VA's bestyrelse besluttet at give et tilskud på kr. 25.000, som

giver mulighed for en samlet investering på ca. kr. 465.000.

Den 31. maj afholdt el-ladestanderudvalget et informationsmøde om det videre

forløb og input til brugerregler.

På mødet meldte to beboere sig til udvalget, som nu består af flg.: Povl Markussen

(GMU), Gert Pedersen og Vinie Hansen (AB), Jens Blemmer og Jørgen Lou (beboere)

og Danny Stilling (driften).

Den 7. september valgte afdelingsbestyrelsen blandt tre udbydere firmaet Home

Charge/ DKTV til at forestå etablering og drift af ladestandere.

HomeCharge og DKTV har et samarbejde, hvor HomeCharge drifter løsningen, og

DKTV gennemfører installationen. Anskaffelsesprisen på 5 standere med 20

ladebokse er: kr. 157.468,75. Installationsprisen er: kr. 127.155,00.

Forventet pris for tilkøb af 63A hos Radius på: kr. 97.500,00

Forventet pris i alt: kr. 382.123,75 inkl. Moms.

Herudover har ejendomskontoret indhentet priser på opsætning af skiltning ift.

brugerreglerne for ladepladser. Prisen på disse vurderes til at være omkring kr. 5.000

pr. skilt.

Ladeprisen pr. kWh fastsættes efter spot-prisen på Nord-Pool, som er den

europæiske elbørs, dvs. prisen er markedsprisen. Det betyder, at prisen pr. kWh

varierer pr. time.

Beboere, som ikke ønsker at benytte den gratis app, som følger med ladestanderne,

kan købe en Easee key nøglebrik, som supplement til app. Denne koster kr. 178,75 pr.

stk.



Brugerregler

På beboermødet den 28. september 2022 blev flg.  brugerregler enstemmigt

godkendt:

- Ladestanderne kan kun benyttes af Hyldespjældets beboere og er ikke offentligt

tilgængelige.

- Gæster må dog også kunne lade ved hjælp af beboernes brik/app.

- P-pladserne, hvor der kan lades, skal mærkes tydeligt op og må KUN benyttes af

elbiler.

- Mellem kl. 8.00 og 22.00 er der 3-timers-parkering/ladetid (også i weekenderne).

- Mellem kl. 22.00 og 8.00 kan man holde der i hele perioden (også i weekenderne).

Installationen sættes i drift pr. 1. februar 2023 med 2 p-pladser til elbiler.

Efterhånden, som der kommer flere elbiler i Hyldespjældet, udvider vi antallet.

Hvis du har en el-bil, skal du henvende dig på ejendomskontoret. Her kan du blive

registreret i systemet og ved hjælp af en APP eller en brik, vil du kunne oplade din

bil.

Vi har jo aldrig prøvet det med el-ladestandere før, så det kan sagtens være, at

brugerreglerne skal revideres hen ad vejen.

Så hvis du har kommentarer, er du velkommen til at skrive til udvalget på mail

n60@bo-vest.dk.

Venlig hilsen

Ladestanderudvalget

mailto:n60@bo-vest.dk

