
Status ladeanlegg – 
Info om bestilling av ladebokser mv.
Ladeklar og BK Anlegg ferdigstiller i disse dager gravingen i forbindelse med ladeprosjektet. Vi er godt 
fornøyd med arbeidet som er gjort så langt, og takker alle beboerne for samarbeidet i forbindelse med dette. 

Videre prosess
Trafo ved siden av nr. 67 blir byttet ut i uke 4 og 5. Her skal hele trafoen byttes, slik at utformingen blir noe 
annerledes enn den er i dag. Den nye har skråtak og blir noe høyere enn den er i dag, har samme lengde og ca. 
30 cm bredere. Hovedfordelingsskap blir plassert ved siden av trafoen.  

Infrastruktur er etter dette ferdig til uke 6, slik at Ladeklar kan få satt i gang lading så snart det er spenning fra 
trafo – forhåpentligvis før vinterferien. 

Motorvarmere som måtte tas ned for å sette ned fundament settes for øvrig tilbake slik at disse fortsatt kan 
benyttes.

I forhold til asfaltering er det i utgangspunktet planen å gjøre dette nå umiddelbart etter graving. Dette krever 
imidlertid at været ikke er for kaldt eller for vått, for å unngå telehiv. BK Anlegg gjør det de kan, og 
resterende gjøres til våren. 

Bestilling av ladebokser og abonnement
Se vedlagte skriv fra Ladeklar for nærmere informasjon om bestilling.  

Pris pr. ladeboks er kr. 17.599,- inkl. montering. Dette forutsetter minimum 30 bestillinger i forbindelse med 
prosjektet (innen 15. mars 2021). Abonnement for drift og administrasjon er kr. 69,-/måned pr. ladepunkt. 

Etter prosjektet er ferdigstilt er pris pr. ladeboks kr. 19.336,- inkl. montering. 

Se Q&A på www.akebakkeskogen.no 
På bakgrunn av spørsmål som har kommet inn de siste månedene, har styret laget en Q&A på borettslagets 
nettside. Er det ting du ikke finner svaret på eller ønsker ytterligere informasjon om, tar vi selvfølgelig imot 
henvendelser på epost akebakkeskogen@gmail.com.

Aktivitetsplassen er ferdigstilt! 
Vi kan endelig annonsere at aktivitetsplassen er ferdigstilt og allerede godt brukt. Årsaken til at det tok noe 
lenger tid enn estimert, var at det viste seg å være mer fjell enn antatt rett under torva, og montering av 
apparatene ble derfor noe mer utfordrende. Pga. koronapandemien må en storstilt åpning av aktivitetsplassen 
vente, men vi håper å kunne feire dette ved en senere anledning. 

Vi håper alle vil benytte aktivitetsplassen på en hensynsfull måte, og gi beskjed til styret dersom man 
oppdager vedlikeholdsbehov eller annet her. 

Styret vil takke Miljøutvalget for en fantastisk innsats i forbindelse med prosjektet!

Avfallshåndtering i borettslaget
Vi opplever stadig at søppelhusene tidvis renner over av papiravfall, og minner igjen om at papp og 
papiravfall skal brettes/komprimeres før det kastes. Dersom det er fullt i avfallsdunkene bes det om at avfallet 
kjøres bort til gjenvinningsstasjon eller lagres i egen andel i påvente av tømming. Styret har fått flere 
henvendelser fra Renovasjonsetaten ang. dette, og vil vurdere lås på avfallsdunkene dersom ikke situasjonen 
bedrer seg. 



Bestilling av strøing
Snøen lar vente på seg, men glatt føre forekommer. Borettslaget har ikke avtale om strøing med faste 
intervaller, men bestiller dette fra Vaktmesterkompaniet ved behov. Vi oppfordrer til at man benytter seg av 
sand-/strøkassene som er plassert rundt i borettslaget, og dersom det ønskes strøing av Vaktmesterkompaniet 
kan et av styrets medlemmer kontaktes for vurdering og bestilling. 

Sjekk av garasjer
Som annonsert tidligere vil styret foreta en gjennomgang av garasjer på nyåret. Det er spesielt viktig med 
tanke på etablering av ladebokser, at de som har garasje bruker denne til bil. Nærmere tidspunkt og 
gjennomføring kommer i Styret Informerer i januar. 

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! 

Hilsen Styret


