TRÄBJÄLKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
INFORMATIONSBLAD 1 / 2022
ELBILSLADDNING

Kontakta styrelsen:
styrelsen@trabjalken.se
kassor@trabjalken.se

Besök hemsidan:
www.trabjalken.se
Facebook Grupp
www.facebook.com/grou
ps/trabjalken
Felanmälan:
Felanmälan när det
gäller föreningens
gemensamma
anläggningar gör du
enklast via e-post till
styrelsen (adress ovan).

Viktiga Datum
23. april 2022
Vårstädning
28. juni 2022
Samfällighetsavgift
28. september 2022
Samfällighetsavgift
30. september 2022
Motionsstopp
22. oktober 2022
Höststädning
10. november 2022
Årsmöte
28. december 2022
Samfällighetsavgift

Efter flera månaders intensiva arbete av elbilsgruppen och styrelsen kunde vi
den 15e mars skriva på ett avtal med Miljöbelysning Sweden AB. Avtalet
omfattar installation av 87 laddboxar av modell Easee Charge samt ny servis
central 250A. Hälften av alla kostnader kommer att täckas i form av bidrag från
naturvårdsverket, dit vi lämnade in en ansökan som blev godkänd. Enligt
årsmötets beslut skulle kostnaderna inte få överstiga 540 kr per medlem och
kvartal. Med den aktuella finansieringen kommer avgiften att ligga på 400kr per
medlem och kvartal i 5 år.
Installationsarbeten är planerade att börja den 6e april och kommer att pågå i ca.
en månad. Vi börjar med stora garaget och efter det följer installationen i
garagelängorna. Preliminär tidplan för stora garaget:
6-8/4 Stora Garaget, Övre Plan, sidan längs med garageporten
11-13/4 Stora Garaget, Övre Plan, sidan mittemot garageporten
19-21/4 Stora Garaget, Nedre Plan, sidan längs med elcentralen
22-26/4 Stora Garaget, Nedre Plan, sidan mittemot elcentralen
För att kunna utföra arbeten behöver vi eran hjälp med att:
-

Flytta bilar 1m från väggen under de dagar då installationen pågår
Göra plats vid vänstra sidan av väggen vid varje parkeringsplats där
laddboxen kommer att installeras.

Vi kommer att sätta upp lappar på garageportarna och dörrar med tidplan och
information.
Laddkabel ingår inte i laddboxen då den brukar följa med bilen. De medlemmar
som vill köpa en kabel kan kolla på www.efuel.se (Shop) och informera
elbilsgruppen via elbil@trabjalken.se innan den 22a april för att ta del av halva
priset.

ELEKTRONISK FAKTURA
Nu har vi lyckats koppla ihop e-faktura mot bankerna. De som önskar ta emot efaktura ifrån Träbjälkens Samfällighetsföreningen gör så här:
1) sänd det personnummer som ni önskar ta emot e-fakturan till
kassor@trabjalken.se
2) invänta svars-mejl ifrån mig att jag har lagt in det i vårt fakturerings
system.
3) logga in på din bank och ansök om att ta emot e-faktura ifrån Träbjälkens
Samfällighetsföreningen
4) banken frågar om kundnummer = fastighetsbeteckningen t.e. 057-1
(alternativ titta på fakturan du fick i mars 2022)
Har ni frågor är det bara att återkomma till kassor@trabjalken.se

