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Snart finns 10 st laddplatser! 
 
Till samtliga boende i Brf Ekbladet 

 

Vi kommer snart beställa 5 st laddboxar av märket Aura från Newel AB. 

Varje laddbox kommer att ha två uttag. En motorvärmarbox tas bort och på 

samma stolpe sätts en laddbox upp. Det innebär att 10 parkeringsplatser 

kommer att ha ladduttag istället för motorvärmaruttag. Uttagen är av typ 2 

som krävs av Naturvårdsverket för att få bidrag för installationen och som är den 

kontakttypen som dagens elbilar har. 

 

På hela parkeringen blir det 18 st laddplatser, 10 för oss i Ekbladet och 8 för Ekblomman. 

Dessa 18 placeras tekniskt på tre ”elslingor”, 6 på varje. 

1. Hela Carportraden är en slinga. 

2. Alla platser väster om Carportraden är en annan. De mot Aron Lindgrens väg 6,8 o 10. 

3. Övriga platser är den tredje. 

Placering av laddplatser har gjorts för att enklare få till de nödvändiga flytt som vissa av oss 

blir tvungna att göra. Föreningen skaffar att antal konvertrar/adaptrar så att man om man får 

sin motorvärmarbox utbytt, ändå ska kunna motorvärma sin bil. En fördel för dessa användare 

blir då att de kan styra från lägenheten (med en app) när de vill starta motorvärmaren! 

 

Finansieringen av hela installation görs genom en höjning av månadsavgifterna för dessa 

platser, men endast om man använder laddboxen för laddning. Elförbrukning kommer att 

debiteras respektive plats. 

 

Installationsarbetet förväntas ske under några dagar i maj och förhoppningsvis är allt i drift i 

början av sommaren. 

 

En laddplatskö kommer att bildas från och med 1/5 2021. Men innan dess vill vi att ni som 

redan nu vet att ni kommer att utnyttja laddmöjligheten från i sommar 

mailar till ekbladetBRF@gmail.com , 

kontaktar Birgitta Magnusson 070-916 96 08 eller 

kontaktar Lars Grankvist 070-668 06 33 
Meddela då också nuvarande parkeringsplats. 

 

Skulle intresset för detta vara större än 10 medlemmar så kommer vi vidta lottning. Observera 

att du skall inneha en laddbar bil eller ha beställt en för att komma ifråga före 1/5. 

Ställer man sig i laddplatskön efter 1/5 och får en plats måste man inom två månader inneha 

eller beställt en laddbar bil. Man skall alltså inte kunna säkra upp en laddplats för att långt 

senare börja använda den. 

 
Nuvarande parkeringsplatskö kommer självklart finnas kvar och en parkeringsplats per 
medlem kommer även i fortsättningen gälla. Idag är det medlemmar som inte har någon plats 

och därmed gjort det möjligt för många att ha två platser! 
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