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Vi har nu tecknat avtal med företaget NewEL som
kommer att installera laddboxar till alla
medlemmar under resten av våren. Arbetet med att
byta motorvärmaruttagen till elbilsladdare har
redan inletts på gård tre och de kommer jobba två
dagar i veckan på de respektive gårdarna
framöver. Vi ber om samtliga medlemmars hjälp
för att installationen ska gå så snabbt och smidigt
som möjligt.
Vad vi nu behöver er hjälp med är att frilägga väggen längst in i garaget så installatörerna
kan jobba där. Dessutom ber vi dig komma överens med din granne som du delar garage
med om att vi kan få en nyckel till just din och dina grannars garage – om ni är tre som delar
på ett garage behöver vi alltså bara en nyckel! Märk ett kuvert med ditt namn och hus på ett
kuvert och lägg nyckeln i kuvertet.
För att hålla uppe tempot i på installationen är det viktigt att ni redan nu ser till att kablarna
mellan motorvärmaruttagen och själva uttaget är lätt tillgängliga och att den dagen som
installatörerna kommer till ert garage om ni kan flytta ut bilen på gatan eller ta bilen till
jobbet. Skulle installatörerna inte komma åt att byta just ditt uttag så kommer det tyvärr att
stängas av när de går vidare med nästa garageplats. Exakt när de kommer jobba med ditt
garage kommer ni få en särskild lapp i brevlådan om från NewEL.
De kommer att jobba gård-för-gård. Gård tre är i stort sett redan klar och på torsdag kommer
de börja jobba på gård fyra.
Nyckel eller öppnare till garaget kan lämnas till styrelsens projektledare; Mats Guldbrand
(Småbjörksvägen 87) som förvarar nycklarna i låst kassaskåp. Det går också bra att lämna
till den styrelseledamot som du bor granne med på din gård.
Om ni har några frågor så tveka inte att kontakta styrelsen på hemsidan, styrelsens
kontaktperson: mats.guldbrand@gmail.com 070-5948136 eller projektledaren från NewEL:
tomas@navagroup.se 070-8475530
Du kan följa projektet på vår hemsida: http://www.smabjorken.se
Sammanfattning i korthet:
● Nycklar eller öppnare till garaget till styrelsen så snart som möjligt
● Frilägg väggen längst in i garaget
● Försök ta bilen den dag som installationen sker i just ditt garage

