
Forslag:

 

Da flere og flere får elbil og da flere boliger ikke har mulighed for at lade på egne 
parkeringspladser foreslås det, at Fælleshusforeningen investerer i et antal ladestandere til gavn 
for Fælleshusforeningens medlemmer. 

En sådan investering vil gøre området og lejlighederne mere attraktive og være med til at gøre 
Ebberød grønnere. 


Derfor foreslås følgende: 

At opsætte 5 aktive ladestandere og klargøre til 5 mere på den store parkeringsplads ud for nr. 61 
i lomme nr. 2 og 3 fra øst.  

 

Der graves fra elskab på hjørnet af nr. 61 og ud til parkeringslommerne. Elskabet ved nr. 61 er det 
elskab, der står tættest på parkeringspladsen, hvilket minimerer udgifterne til gravearbejde.  

 

Efter at have undersøgt markedet og flere udbydere, foreslås det at indgå aftale med firmaet 
HomeCharge som i deres løsning tilgodeser:

• at det er muligt at differentiere i priserne for henholdsvis gæster og beboere

• Ingen bindinger i form af abonnementer

• Anlægget ejes af Fælleshusforeningen 

• De mest diskrete ladestandere

• Fuld service og drift således der ikke bliver administrationsbesvær for Fælleshusforeningen

• Plug and play for de klargjorte/passive standere


 

Udgifter: 


Det koster ca. 230.000 kr for 5 aktive og 5 passive standere inkl. hardware, opsætning, 
gravearbejde og tilslutningsafgift til elselskabet. 

 

Grundejerforeningen holder generalforsamling den 28. april. På generalforsamlingen stiller 
bestyrelsen forslag om at opsætte ladestandere på p-pladserne overfor nr. 77. Såfremt 
Grundejerforeningen får flertal for sit forslag, vil Fælleshusforeningen i fællesskab med 
Grundejerforeningen fastsætte en pris pr. KWh for henholdsvis beboere og gæster samt de 
nærmere omstændigheder for benyttelse af pladserne. 
Det er prioriteten at give beboere billig adgang til el, men under hensyntagen til at anlægget skal 
kunne udvides på sigt og udgiften over en årrække bliver udlignet. 

 

Såfremt Grundejerforeningen får flertal for sit forslag om standere ud for nr. 77 så fastsætter 
Fælleshusforeningen i fællesskab med Grundejerforeningen en pris pr. KWh for henholdsvis 
beboere og gæster samt de nærmere omstændigheder for benyttelse af pladserne. 

Det er prioriteten at give Fælleshusforeningens medlemmer billig adgang til el, men under 
hensyntagen til at anlægget over en årrække skal være tilbagebetalt og der på sigt skal være 
mulighed for at udvide med yderligere standere.

 

 


