
Installation av elbilsladdare – Status 
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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. 

Installationsarbetet 

Laddarna är nu inkopplade och aktiva (lyser) i alla tre garagen. 

Men arbetet med att koppla in routrar mot internet och den avancerade konfigureringen är inte 

genomfört ännu. Leverantören bedömer att det kommer att vara klart en bit in i oktober. Därefter 

ska installationen kontrollbesiktigas av en oberoende granskningsman. Först när denna granskning är 

gjord och eventuella anmärkningar är avhjälpta så är arbetet helt slutfört. 

Så snart allt är klart kommer styrelsen att informera alla berörda fastighetsägare. 

Vanliga frågor och kortfattade svar 

Kan jag nu parkera i 
garaget som vanligt? 

Ja, men lämna tv - dagtid - 40 cm mellan bilen och vägg/mittdelare.  

Exakt när är anläggningen 
i drift? 

Prognos: I månadsskiftet oktober/november. 

Blir installationen dyrare 
när den drar ut på tiden? 

Nej, installationen är upphandlat till fast pris.  

Finns det uttag för att 
motorvärma och ladda el-
moppe? 

Ja, under framsidan av ladd-huvudet finns en traditionell svart jordad 
el-kontakt med lock. Där kan man ansluta motorvärmarsladd och el-
moppe  

Hur kommer elkostnader 
för förbrukad kWh att 
faktureras? 

Samfälligheten betalar till SEOM. Sedan debiteras berörd 
fastighetsägare individuellt per förbrukad kWh, på 
samfällighetsavgiften. Den som inte laddar/motorvärmer drabbas 
inte.  

 

Elbil med typ1-kontakt (ej EU-standard) 

Sedan 2018-01 är EU-standard för laddhandske av typ-2. På ägarnas begäran har P-platserna 39 och 

98 utrustats med den äldre laddsladden av typ-1. Om det finns ytterligare någon elbil/laddhybrid 

med det äldre Typ1-uttaget måste detta snarast anmäla det till projektledningen, Staffan Lindahl, 

Lomv 183, staffan.lindahl@live.se , 070-3166762 

Uppdaterad hemsida om elbilsladdning är på gång 

Förberedelse pågår för mer information på hemsidan för den framtida anläggningen i drift. 

Stort tack för er förståelse och hjälp! 
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