
l Den dårlige nyheten: Forbudet mot el-billading i garasjene trer i kraft 1. mai.  
l Den gode nyheten: Fire p-plasser er reservert for lading av el-biler. 

På parkeringsplassen nederst 
i Ekornveien er det nå installert 
ladeutstyr på fire p-plasser. 
Disse er forbeholdt el-biler 
under lading. 

For bruk av disse el-billadeplas-
sene trenger du følgende:

l Kundeforhold hos Mer:
Dette oppretter du ved å klikke 
deg inn på siden: 
no.mer.eco/bli-ladekunde

l RFID- brikke fra Mer (koster 
kr. 50,-).

De fire p-plassene skal 
kun brukes av el-biler 
som står til lading!

Vis hensyn! Flytt bilen etter 
fullført lading så andre med 
el-bil som trenger plassen, får 
tilgang!

Annen informasjon: 

l Effekt pr. plass: 7 kW.

l Kostnadseksempel: 4 timer 
lading til kr. 1,50 pr kW og 15 
øre pr. minutt med en gjennom-
snittlig effekt på 7 kW vil da 
koste kr. 42,- for strøm og kr. 
36,- for ladetid, totalt kr. 78,-. 

l Reell kostnad pr. kWh vil da 
bli kr. 2,79. 

l Hver time ut over dette vil det 
koste kr. 9,- å stå parkert. 

Fyll ut skjemaet 
som er vedlagt 
Skjelsblekka!
Styret ber alle som ønsker 
å knytte seg til det nye lade-
systemet i garasjene, om å fylle 
ut og returnere det vedheftede 
bestillingsskjemaet.

Frist: 15. mai, 2022. 

Skjemaet sendes inn på e-post 
til Mer : bestilling@mer.eco
eller legges i styrets postkasse 
utenfor styrerommet i Mårstien.

FOR DEG SOM KJØRER GRØNT

Her kan 
du lade
el-bilen

 SkjelsblekkA
I N F O R M A S J O N  F R A  S T Y R ET  I  S K J E L S B E K KS KO G E N  B O R ET T S L A G
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Stemmetall
fra ekstraordinær GF 
l STYRET takker for alle spørsmål og innspill til den 
ekstraordinære og digitale generalforsamlingen og 
håper el-bilsaken er blitt belyst så godt som mulig 
for alle.
l ANTALL DELETAKERE på generalforsamlingen: 63
l ANTALL STEMMER FOR styrets innstilling: 55
l ANTALL STEMMER MOT styrets innstilling: 3
l ANTALL BLANKE STEMMER: 5
l STYRET har dermed oppnådd aksept for signere avtale 
med firmaet Mer om installering av el-billadeanlegg i 
garasjene.

HUSK DUGNADEN!
l VI MINNER OM DUGNADEN kommende lørdag, 7. 
mai og mandag 9. mai og håper mange møter opp. 

l Det blir oppmøte ved styreboden klokka 12 på lørdag
og klokka 18 på mandag.

l Etter et par timers innsats får alle som deltar, både noe 
å drikke og noe å bite i. Vel møtt!



Dugnad Mai 2022
Navn:

Adresse:

Kontonummer:

Fyll ut blanketten og lever den inn når du kommer på dugnaden!


