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Ladeanlegget 
 
Så er vi endelig i gang med konkret planlegging for det nye ladeanlegget. Dette er som kjent 
«å legge nye strømkabler gjennom alle garasjene, og å montere ladeutstyr for dem som har 
bestilt dette.» 
 
Styret har hatt møte med ENS for å overlevere rapport om befaringer og bilder, starte 
grovplanlegging av monteringsarbeidet og sende dette informasjonsskrivet.  
Status er at vi ha hatt befaring i 172 garasjer. Det gjenstår altså 14 garasjer.  
Etternølerne er tilskrevet med e-post eller med brev. Styret følger opp alle disse. 
ENS vil varsle tilbake til styret, om de trenger mer info eller egen befaring. 
 
I diskusjonen ble det fort klart at det mest kritiske og kompliserte med monteringsarbeidet vil 
bli nøkkel-logistikk, Hvordan skal ENS komme inn i garasjene når de trenger det, for 
monteringsarbeidet? Her må alle boligeiere hjelpe! 
DU må forberede hvordan du kan hjelpe og løse ditt/vårt problem. Vi ser 5 alternativer: 
 

A) At du lar garasjeporten stå ulåst i perioden det skal jobbes i din garasje 
B) At du garanterer å være i nærheten, og kan komme på kort varsel og låse opp garasjen 
C) At din garasje lar seg åpne med ØHV’s felles garasjenøkkel, fra 1988. (Dette betinger at 

det IKKE er skiftet lås i ‘’håndtaket’’, eller at det IKKE er montert annen form av ekstra 
lås eller aktiv bruk av elektrisk portåpner, som holder porten låst med en fjernkontroll.) 

D) At du leverer til styret en ekstra nøkkel, som styret kan ha i låst skap, så lenge det er 
aktuelt å jobbe i din garasje. 

E) At du aksepterer at styret bryter seg inn i garasjen, for din regning. 
Kanskje du har andre forslag? 
 
Det neste interessante nå, er info om framdriften. ENS opplyser at, grovt sagt regner de med 
en monteringsperiode på 10 – 12 uker, hvor det jobbes rekke for rekke. I hvilken rekkefølge, 
er fortsatt ikke fastsatt. Det blir avhengig bl.a. av hvilken rekke vi først eller sist får sikkerhet for 
tilgang til alle garasjene, m.a.o. nøkkellogistikk - som nevnt over. Det er også avhengig av når 
‘’graveren’’ kommer og legger de 3 nye kabelstrekkene som trengs mellom noen rekker. 
Vi ser for oss en anleggsperiode fra sent september til ut i desember. 
 
Vi kommer tilbake til dette når vi vet mer om detaljplanleggingen, hvor lang tid det vil ta pr. 
rekke eller hver garasje, første eller siste rekke?  
 
Når det gjelder rydding av garasjene, klarering av de innerste 2 metere, så håper jeg dere har 
kontroll på den jobben som må til, for hver av dere. Som tidligere skrevet, Alle får skriftlig 
beskjed ca. en uke før det blir aktuelt med montering i sin rekke. 
 
Noen har vært bekymret for parkering av alle biler som må ut fra garasjene fra dag til dag. 
Dette har vi ingen løsning på, annet enn beskjed til parkeringsselskapet, flittig bruk av grønt 
gjestekort i egne biler og at vi tar hensyn til hverandre, så godt det lar seg gjøre. 
 
Vi skal ha nytt møte med ENS tidlig i sep. Mer info følger deretter, f.eks. når vi forventer 
fakturering. 
 
Har du viktige spørsmål? Fyr løs! 
 
Hilsen Styret v/ Roar Lüthcke, Styreleder   Prosjektleder: Martin Gåsland 


