
Orientering om ladestandere til elbiler i Ebberød 
 
Ladestanderne til elbiler i Ebberød er nu klar til drift. Ladestanderne er opsat to steder: 
 

1. På ”Torvet” med tre aktive ladestik mellem nr 61 og 63 og to aktive ladestik mellem nr 65 og 67                   
Disse ladestandere ejes og drives af Fælleshusforeningen (FHF) 
 

2. På P-pladserne langs Biskop Svanes Vej (BSV) - ud for nr 77C med i alt 4 aktive ladestik 
Disse ladestandere ejes og drives af Grundejerforeningen (GF) 

 
Derudover er der opsat ekstra standere, der klargjort med forberedelsesbokse, som vi kan sætte i drift, når der bliver 
behov for flere ladepladser. De aktive bokse er markeret med skiltning. 
 
Retningslinjer: 
Grundejerforeningens og Fælleshusforeningens bestyrelser ønsker at gøre anvendelsen af ladestanderne så enkel og 
så tillidsbaseret som muligt, og derfor er der til en start kun følgende retningslinjer:  

- De aktive ladepladser er forbeholdt elbiler under opladning i tidsrummet kl. 8-19. Hvis ikke pladsen er 
optaget af en elbil. kl. 19 er det tilladt for alle biler at parkere frem til kl. 08:00.  

Vi vil i den første tid naturligvis følge brugen af ladestanderne nøje og løbende vurdere, om der er behov for 
ændringer. Der er oprettet en gruppe på Facebook, til intern kommunikation imellem de tilmeldte elbilejere. Bliv ven 
med  “Fællesforeningerne Ebberød” eller/og “Grundejerforening Ebberød”og søg så på “Elbilejere i Ebberød”. 
 
Tilmelding:  
Hvis du vil benytte en ladestander, skal du være tilmeldt på App’en ”Monta”. Ønsker du at kunne lade både på 
“Torvet” og ud for nr. 77, skal du tilmelde dig begge ordninger med hver sin tilmelding. På områdets hjemmeside: 
ebberoed.dk, kan du finde ”Kom godt i gang” fra firmaet HomeCharge, som drifter ladestanderne for både FHF og 
GF. Her anvises hvordan tilmeldingen foregår og hvordan du kommer i gang med at benytte ladestanderne. Når du 
tilmelder dig, skal du i oplysningsfeltet ”Noter” skrive adresse/ansættelsessted i Ebberød samt elbilens reg. Nr., din 
mailadresse og tlf. nr. Disse oplysninger bliver kun synlige for administratorerne.  
 
Beboere i Ebberød og ansatte i KUC kan tilmelde sig og få en konto til standerne begge steder, mens ansatte fra 
kommunens institutioner kun kan være tilmeldt GF’s standere ud for BSV 77, idet Kommunen ikke er medlem af FHF. 
Det er muligt for gæster til beboere at anvende ladestanderne og betale via beboerens egen ”ladekonto” og i øvrigt 
efter gældende regler. 
 
Prisen for at lade vil fremgå af oplysningerne på ”Monta-app’en, når man er tilmeldt og godkendt. Bestyrelserne 
søger at balancere den aktuelle pris mellem at sikre en gunstig pris for brugerne samtidig med, at FHF og GF opnår 
sikkerhed for, at driften kan løbe økonomisk rundt med et mindre overskud til finansiering af anlægget og evt. 
kommende udvidelse heraf. GF og FHF vil løbende justere priserne afhængig af udviklingen i elpriserne.  
 
Med venlig hilsen 
 

Fælleshusforeningen (FHF)    Grundejerforeningen (GF) 
Lisbeth Rask      Keld Stattau 


