Styrebrev 1-22
I dette styrebrev:
1. Sikkerhet og beredskap i EBS
2. Lademuligheter: Laderetten som gir bade muligheter og forpliktelser.
3. Årsmøte for 2022
4. Blokktillitsmannsmøte for 2022
5. Drift og tiltak i 2022
6. Strømpriser og økonomien i EBS.
7. Paminnelser: Hundehold, parkering, oppussing og nabovarsel.
1 Sikkerhet og beredskap i EBS
EBS opplevde a bli uten vann for en stund siden. Denne gangen ble problemet
raskt utbedret fra kommunens side. Hver og en bør tenke pa sin egen beredskap.
Styret anbefaler a sette seg inn i DSB sine rad for sikkerhet og beredskap linket
mot hjemmesiden: sikkerhverdag.no
2. Lademuligheter, forpliktelser og parkeringsutfordringer i EBS.
Fra 1. januar 2021 ble laderetten innført i alle sameier og borettslag i Norge.
Dette betyr at en el-bil bruker na har rett til a kunne lade eget kjøretøy i EBS.
Men med rettigheter følger det ogsa med plikter.
For EBS og alle brukere av parkeringsplasser betyr dette at «trykket» blir større.
Det er tydelig na at interessen for el-bil har økt merkbart. De siste arene har EBS
fatt tilført stadig flere parkeringsplasser, men dette er apenbart ikke nok for a
imøtekomme behovet fremover knyttet til flere el-biler.
Styret vil fremme forslag til arsmøtet for a imøtekomme nye ladebehov. I
innkalling til arsmøte vil det ogsa bli gitt informasjon om de tre forskjellige
kategorier av parkering/lading samt kostnadsstruktur som gjelder for de enkelte
ladesystemene.
Det har kommet enkelte klager til styret om at de som er tildelt eksklusive
ladeplasser, ogsa parkerer pa fellesparkeringene som er forbehold gruppen som
ikke har eksklusiv parkeringsmulighet. Styret anmoder om at man viser hensyn
til felleskapet ved a benytte sin tildelte plass.
3. Årsmøte 2022
Styret legger opp til at arsmøte vil bli avholdt rundt manedsskiftet mai/juni.

Blant sakene styret vil fremme er flere ladeplasser lokalisert ut mot Eiksveien
utenfor E.70. Her planlegges det 12 ladeplasser der halvparten aktiveres i 2022
og resterende i 2023. Gjennom nevnte tiltak tror styret at ladebehovet i EBS er
dekket for de neste 4-5 arene. Planen er at parkeringsplassene her benyttes av
ladende kjøretøy, som da kan lade med opp til 32 ampere. Pa den maten kan
disse 12 plassene etter hvert betjene opp til 30-40 el-biler i døgnet. EBS
begrenser med denne ordningen samtidig tildelingen av «eksklusive»
parkeringsplasser for el-kjøretøy. Ordningen gir en langt bedre utnyttelsesgrad
av parkeringsplassene til fordel for alle sameiere og brukere i EBS.
4. Blokktillitsmannsmøte for 2022:
Hvert ar har styret i EBS pleid a kalle inn til blokktillitsmannmøte for alle
blokkene. Dette ble ikke gjennomført i ar, vesentlig pa grunn av coronasituasjonen. Styret anmoder tillittspersonene om a kartlegge behov og ønsker
samt maile styret om status. Styret kan da senere vurdere driftsplaner pa
bakgrunn av dette.
5. Drift og tiltak i 2022
Drift og tiltak i 2022 vil bli særskilt orientert om i innkallingen til arsmøte for
2021, samt i møtet.
6. Strømpriser og økonomien i EBS.
Strømprisene har økt ekstremt siste aret. Regjeringens kompensasjonsordning
avhjelper noe, men ordningen er ment a være midlertidig. Samtidig er det en
noksa stor prisvekst pa blant annet kommunale tjenester, driftsmaterialer,
handverkertjenester osv. I øyeblikket har vi over to millioner i lan, men det ser ut
til at vi foreløpig klarer oss greit.
7. Påminnelser:
•

Hundehold: Respekter bandtvangen og ta hensyn til øvrige sameiere.

•

Parkering: styret har fatt flere klager pa at noen parkere foran blokkene,
noe som ikke er tillatt. Utrykningskjøretøyer ma ha tilgang til
inngangspartiet, sa la eventuell stans bli kortest mulig.

•

Oppussing av leilighet: husk a varsle pa forhand om planlagt
oppussingsperiode og respekter tidspunktene i ordensreglene.
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