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SØNDRE HUSEBY NEDRE GARASJELAG 
Org.nr. 997 688 406 

 

 

 

25. august 2019 

 

 

Til: Årsmøtedeltagerne i SHNG 

 

Fra:  Styret i SHNG 

 

 

Tilrettelegging for lading av elbiler – økt innbetaling fra 

garasjeplassbrukerne 
 

 

1 Utgiftene til oppgraderingen har økt 

Årsmøtet vedtok 3. april 2019 at det skulle kalles inn et ekstraordinært tilskudd på kr 7500 

fra hver garasjeplassbruker for å dekke utgiftene til oppgradering av el-infrastrukturen. 

Beløpet var basert på et samlet budsjett på knapt kr 900 000 for oppgraderingen. 

 

I løpet av juni ble det innbetalt kr 4000 fra hver garasjeplassbruker. 

 

Budsjettet var basert på opplysninger pr februar 2019 om at det ikke ville være nødvendig 

med graving av kabelgrøfter i forbindelse med arbeidet med trafoene i hver ende av 

garasjeanlegget. 

 

I april/mai ble imidlertid behovet for kabelgrøft knyttet til trafoen ved kjøreporten igjen 

reist av Infratek (nå Omexom) og Hafslund. Det ble 24. mai gjennomført en befaring med 

Infratek, Bravida og styret i SHNG. Konklusjonen var at det likevel ville være nødvendig 

med en kabelgrøft og kjerneboring i mur, da det ikke ville være mulig å trekke de 

nødvendige kablene direkte fra traforommet til garasjen pga. krav om at alle kabelskjøter 

må ligge i grunnen utenfor traforommet. Dette medfører en uforutsett utgift på kr 211 000. 

 

De samlede utgiftene for oppgraderingen er derfor forventet å bli vel kr 1 100 000 (før 

tilskudd fra Oslo kommune) eller ca kr 9700 pr plass. 

 

Dette gjør det nødvendig å øke andre delinnbetaling fra garasjeplassbrukere fra kr 3500 til 

kr 4500.  

 

Denne innbetalingen må foretas innen midten av oktober. 

 

 

2 Fremdrift 

Det ble 21. juni inngått kontrakt med Bravida, med en samlet kontraktssum på kr 730 389. 

 

Bravida vil sette i gang sin del av arbeidet i løpet av september og ferdigstille det innen 

utgangen av året, gitt at Omexom (Infratek) kan begynne på arbeidet knyttet til trafoene i 

løpet av september. 
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Omexom har opplyst at de forventer å sette i gang arbeidet i slutten av august. 

 

3 Ladebokser 

I tilbudet fra Bravida er kostnaden pr ladeboks anslått til kr 13 890 (ekskl. mva). Dette 

forutsetter at det monteres minst 5 ladere. 

 

Bravida har opplyst at prisen kan bli lavere hvis de får en samtidig bestilling på 25 ladere. 

Det er ca 1 ukes leveringstid på laderne. 

 

Av hensyn til planleggingen vil vi imidlertid anmode om at årsmøtedeltagerne innen 10. 

september undersøker i sine respektive sameier hvem som kan være interessert i å få 

montert ladeboks i løpet av høsten (med angivelse av garasjeplassnummer). 

 

Dette er kun for å få en indikasjon på antall ladebokser. Styret i SHNG vil senere sende ut 

et bestillingsskjema for ladeboks til hver enkelt garasjeplassbruker. 

 

 

4 Oppsummering 

▪ Innbetaling av ekstraordinært kapitalinnskudd må dessverre økes til kr 8500 pr 

garasjeplassbruker, med innbetaling av kr 4500 innen midten av oktober. Styret vil 

sende ut en samlefaktura til hvert sameie. 

▪ Årsmøtedeltagerne melder innen 10. september til Anders Svor (anders.svor@norges-

bank.no) hvem i hvert sameie som kan være interessert i å få montert ladeboks i løpet 

av høsten (med angivelse av garasjeplassnummer). 

 

 

 

Styret i SHNG 

 

 

 

Oversikt over innbetaling nr 2 av ekstraordinært tilskudd 
 

 

 

Innbetaling oktober 2019  Antall 
brukere Beløp (kroner) 

Tilskudd fra brukere med leilighet i:   

Boligsameiet Sv 2 A-F 25 112 500 

Boligsameiet Sv 2 G-N 28 126 000 

Boligsameiet Sv 3 E-G 8 36 000 

Boligsameiet Sv 3 H-K 11 49 500 

Boligsameiet Sv 4 A-G 28 126 000 

Boligsameiet Sv 4 H-L 16 72 000    

Totalt 116 522 000 


