Informationsblad 29 januari 2019
Laddning av elbil
Ett antal bränder har uppstått i samband
med att bilar har laddats via vanligt s k
schukouttag ELSÄKERHETSVERKET avråder
från laddning med vanligt uttag och
rekommenderar att man använder Typ 2
uttag. Det råder även en viss osäkerhet i
försäkringsfrågan och enligt uppgift har
vissa bolag gjort förändringar i sina villkor.
Styrelsen har därför beslutat att installera
6 st. laddstationer med Typ 2-uttag.
Laddstationerna att installerades i början
av januari på p-platserna 9,42 och 86.
Detta innebär att det från och med januari
2019 inte är tillåtet att ladda elbilar via
vanligt
uttag
i
fastighet
eller
motorvärmare.
De nya laddstolparna har två uttag: ett
vanligt för motorvärmare och ett för Typ 2
för laddning av elbil.
Det vanliga uttaget är temperaturstyrt och
startar vid +5 grader och ger tillslag
beroende på hur kallt det är. T ex 1 timme
innan vid 0 grader,2 timmar innan vid -10
grader.
Om du har behov av att ladda din bil,
kontakta styrelsen för anvisningar.
För de som kommer att använda stolparna
för laddning av e-bil kommer vi att skriva
nya kontrakt. Månadskostnaden blir 700:/mån från 1 april.

VÅR HEMSIDA för föreningens medlemmar
och andra som söker information om området:
www.brfvaxtriket.se
-

EXPEDITIONSTID! Föreningens expedition på
Dalaresan 16 har öppet första helgfria
måndagen i varje månad 18.00-19.00, med
någon ur styrelsen. Nästa gång 4/2.

OBSERVERA att det är absolut
förbjudet att ladda elbil i de vanliga
s k schukouttagen. Brandrisken är
stor.

Här hittar du alla styrelsemedlemmarna, Fastighetsskötare & Fastighetsservice
 Ulf Broberg □ Ordförande □ Ölandsresan 142 □ 070 594 21 02 □ ulf.broberg@upsetters.se
 Mona Yaghi □ Sekreterare □ Dalaresan 10 □ 070 391 87 57 □ mona.yaghi@hotmail.com
 Kent Olsson □ Kassör, v ordf □ Dalaresan 38 □ 070 661 06 31 □ kenth.e.olsson@telia.com
 Tore Stenström □ Dalaresan 1 □ 42 54 60 □ tore.stenstrom@telia.com
 Helena Nordlund □ Dalaresan 20 □ 0760 468 83 83 □ helenanordlund68@gmail.com
 Aram Ali □ Ölandsresan 128 □ 073 669 14 32 □ moment22@live.se
 Lennart Elmnert □ HSB-representant □ lennart.elmnert@boservice.hsb.se
 Gymansvariga □ Aram Ali & Helena Nordlund
 Lås-& nyckelansvarig □ Kent Henriksson □ 56 90 34
 Bokning av lokaler □ Mona Yaghi
 P-platser & Garage □ Ulf Broberg
 Fastighetsservice □ Janne Granvik □ 070 325 61 26
 Föreningens postadress: HSB Växtriket □ Dalaresan 16 □ 757 55 Uppsala
 Faktureringsadress till föreningen: HSB brf Växtriket □ 2078 □ Box 1026 □ 791 10 Falun

