
Senaste info Elbilsladdning 2020-03-20 
Info på Sjöbrisens hemsida om utredning elbilsladdning i gemensamhetsgaragen G1, G2 och G3. 
 

Sida 1 av 1 Info: Staffan Lindahl, Lomv. 183, 070-316 6762, leder utredningsgruppen. 

Info: Garageombyggnad el-bilsladdning  

Ombyggnaden: En omfattande ombyggnad förestår av de tre gemensamma garagen G1, G2 och 

G3, då nya elbilladdare med motorvärmare kommer att installeras på samtliga 204 inomhus-P-

platser. Gamla el-ledningar för motorvärmning ersätts och de gamla el-centralerna byggs om.  

Ambitionen är att arbetet ska utföras under 6 veckor i maj och juni. Vi återkommer så fort som exakt 

tidpunkt är bekräftad. 

Införandet är i enlighet med det enhälliga beslutet på extra stämman 2019-09-19. Avtal är nu 

tecknad med Fortum som för installationen kommer att utnyttja elinstallatören Relacom. 

Samtliga boende på Lomvägen 69-481 som har bil kommer under införandet oundvikligen att 

påverkas av arbetet. Information om detta kommer senare.  

All viktig information om själva ombyggnadsarbetet kommer att delas ut i brevlådorna. Än mer 

information kommer att finnas på Sjöbrisens hemsida www.sjobrisen.com .  

Kostnaderna sprids ut över 5-10 år i samfällighetsavgiften, och är för 2020 redan inräknade. 

Möjligheter:  

Kortfattat om de nya möjligheterna: 

• En HALO Wallbox laddbox (tillverkare Charge Amps) på varje inomhus P-plats 

• Extra möjlighet att styra traditionell motorvärmning via mobil, PC och platta (givetvis 

fungerar också vanliga externa tidur) 

• Åtkomst till Charge Amps personlig hemsida för att kontrollera och något styra din laddare 

• Upp till 44 kWh nattlig laddning (12 timmar), dvs ca 18-30 mils räckvidd 

• Laddning tillgänglig dygnet runt, dvs upp till 88 kWh/dygn 

• Automatisk och individuell mätning (kWh) av energi för laddning och motorvärmning  

• Kostnaden för att ladda och motorvärma enbart till berörd brukare. Använda= betala 

• Kostnaden kommer i efterhand som ett tillägg till samfällighetsavgiften  

• Laddsladd med standard (EU) typ2-anslutning. Typ1-anslutnig kan installeras för den som har 

en äldre elbil med den tidigare typ1-kontakten  

 

På hemsidan (och i brevlådan) kommer så småningom mer detaljerad information 

http://www.sjobrisen.com/

