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Ladestandere til el-biler!
på Slettebjerget!

El-biler er på fremmarch, også i Danmark.
Modeller med rækkevidde op til 500 km pr
opladning er på markedet. Der kommer flere
og flere el-biler i gadebilledet, men det kan
være svært at se, for en moderne el-bil ligner
hverken en Kewett eller en Ellert:!
!

Måske bliver din næste bil en el-bil? El-biler er
hverken kedelige eller besværlige, de er
faktisk overlegne på næsten alle punkter, i
forhold til benzin- og diesel-biler. Se
tinyurl.com/ladestander for mere info.!
!
Biler som drives ved hjælp af forbrænding af
fossile brændstoffer, kræver at man kører til en
tankstation og fylder på. El-biler skal bare have
strøm, som er tilgængelig stort set alle vegne.
Desværre kan man ikke parkere foran sit
eget hus - sådan er det jo indrettet her på
Slettebjerget. Opladning derhjemme mens
man sover er oplagt: Fuld “tank” hver morgen!!

!

For at ligestille os på Slettebjerget med dem
som har adgang til at parkere på eller ved
egen grund, foreslår jeg at der etableres en
ladestander på parkeringspladsen - den ved
varmecentralen. Grundejerforenings
bestyrelse har udpeget denne parkeringsplads
som velegnet til ladestandere, og da der altid
er pladser ledige, vil det ikke genere dem der
ikke har el-bil, at 2 pladser bliver reserverede
til el-biler.!

!

Denne ladestander vil være tilgængelig for
alle, beboere såvel som besøgende, via
medlemskab hos firmaet som installerer dem.
Selv medlemmer uden intentioner om at
anskaffe en el-bil kommer på et tidspunkt til at
få spørgsmålet fra besøgende “Er der en
ladestander i nærheden?”. Det samme
spørgsmål vil komme i forbindelse med salg af
boligen - dem der allerede har en el-bil, eller
planlægger at anskaffe en, vil undgå at købe
hus uden opladningsmulighed.!

Grundejerforeningen har over sommeren
været i forbindelse med E-on for at få klarhed
over mulighederne og E-on har i erkendelse af
at de er ret svagt repræsenteret i Hillerød,
besluttet at give os et tilbud på en ladestander
med to tilslutninger, på 11 kW hver. Disse
ladestandere passer til alle modeller af elbiler.
En engangsudgift på 20.000 kr, dvs ca 200 kr
fordelt på hver enkelt medlem.!

!

Det vil være en god investering i vores boligers
værdi, at der er opladningsmulighed til
rådighed. Det er så beskeden en udgift at det
nemt kan tages direkte ud af budgettet,
uden ekstra opkrævninger.!

!

Jeg vil foreslå at vi her i aften stemmer om
følgende: !

!
Skal vi have ladestander på Slettebjerget?!
!
!
JA / NEJ!
!
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