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The information below is most important to every car-owner living at Lomvägen 69 
to 481. If you do not understand the message below, please ask your neighbor or 
contact Staffan Lindahl at Lomvägen 183, staffan.lindahl@live.se , 070-316 6762 

Installation av elbilsladdare startar 25/5 - Regler och kom-ihåg  
• Vecka 22 startar införandet av elbilsladdare på samtliga 204 P-platser inomhus. 
• Arbetet börjar i G2 den 25 maj, och beräknas ta ca 2 veckor per garage, totalt ca 6 veckor. 
• Vi kommer att lägga lappar i brevlådan när ditt garage berörs (G1 och G3) samt anslå 

information vid berört garage. Arbetet leds av Relacom och utförs av Svenska Elnät. 
• Vid frågor, kontakta: Staffan Lindahl, Lomv 183, 070-316 6762,  staffan.lindahl@live.se eller 

Fredrik de Maré, styrelsen (se www.sjobrisen.com ) 
• En arbetsbod kommer att ställas upp på G2-garagets övre däck, under hela arbetstiden. 

Förberedelser 

Takbox-hiss: Om du på din P-plats har en takbox-hiss, så måste infästningen i mittradernas träbalk 
eller i ytterväggen tillfälligt monteras bort. Takboxen kan hänga kvar om du kan låsa den på annat 
sätt. När installationsarbetet är klart kan du åter fästa hissen ungefär som tidigare, så länge du inte 
skadar laddaren och ledningar, samt att infästningen görs endera i träbalken eller i ytterväggen. 

När ditt garage berörs (ca 2 veckor) 

Parkera bilen i första hand på övre däck på någon av de tre garagen, alternativt längs uppfartsvägen 
till 60-området. Till nöds även utmed fastigheterna runt garagen, men lämna plats för sopbilen.  

Eventuella vinterdäck och annat som du förvarar på din P-plats måste tas bort eller lyftas ut minst två 
meter från vägg respektive mitt-balken. 

När ditt garage inte berörs (två tredjedelar av tiden) 

Parkera alltid inomhus (med undantag för handikapps-P-plats), även om det är bekvämt att ställa sig 
på garagens övre däck. Vi måste tillsammans frigöra så många platser som möjligt för bilägarna i det 
garage som just berörs av installationen.  

Det betyder således att v22 och v23 så måste alla som parkerar i G1 (Lomv 69-181) och G3 (Lomv 
333-481) i första hand parkera inomhus, så att fastighetsägarna i G2 (Lomv 183-331) kan hitta 
alternativa P-platser när deras garage måste vara utrymt. Och senare vice versa. Alla bilägare 
behöver både få och ge hjälp. 

Elbilsägare 

Typ-1 behov? Om din elbil har den äldre typ1-kontakten (ej EU-standard) så måste du meddela oss. 
Under införandeprojektet kan du mejla staffan.lindahl@live.se , Lomvägen 183. 

 


