Ekstraordinært sameiermøte 2022
Tiedemannsbyen Utsiktskvartalet garasjesameie

Tiedemannsbyen Utsiktskvartalet garasjesameie
Registreringsblankett
ved ekstraordinært sameiermøte i
Tiedemannsbyen Utsiktskvartalet garasjesameie
Fyll ut med blokkbokstaver og lever blanketten ved inngangen til møtelokalet.

Eierens navn:

Eierens adresse:

Garasjeplass(er):

I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver plass de eier. Sameieren har
rett til å møte ved fullmektig.
Dersom du benytter deg av fullmaktsretten, må både ovenstående registreringsdel og
nedenstående fullmakt fylles ut:

FULLMAKT
Eier gir herved fullmakt til:

Fullmektigens navn:

å møte i ekstraordinært sameiermøte i Tiedemannsbyen Utsiktskvartalet garasjesameie

……………………………………………………..
Eiers signatur

……………………………
(Dato)

Tiedemannsbyen Utsiktskvartalet garasjesameie

Til sameierne i Tiedemannsbyen Utsiktskvartalet
garasjesameie
Velkommen til ekstraordinært sameiermøte, onsdag 22. juni 2022 kl. 17:30 i OBOS’ lokaler på
Hammersborg torg 1 i Oslo.
Hvem kan delta på årsmøtet?
Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett.
Sameieren har rett til å møte ved fullmektig.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

Tiedemannsbyen Utsiktskvartalet garasjesameie

Innkalling til årsmøte
Ekstraordinært årsmøte i Tiedemannsbyen Utsiktskvartalet sameie
avholdes onsdag 22. juni 2022 kl. 17:30 i OBOS’ lokaler på Hammersborg torg 1
.
Til behandling foreligger:
1. KONSTITUERING
A) Valg av møteleder
B) Godkjenning av de stemmeberettigede
C) Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne
D) Godkjenning av møteinnkallingen
2. INNKOMNE FORSLAG
A) Endring av ladeløsning. Forslag fra styret.
Det har siden innflytting vært mange spørsmål knyttet til valg av løsning for lading av elbiler i garasjen. Skanska dimensjonerte og installerte en ladeløsning som er ganske treg,
helt analog og uten styringsmuligheter.
Teknologien endrer seg svært raskt. En ladeboks er på mange måter som en mobil eller
PC – den blir fort utdatert – så selv om vi betalte mye for ladepunktene for 3-4 år siden,
så betyr det ikke at de varer så lenge til.
Styret har derfor i flere omganger sett på andre alternativer, og har nå kommet frem til en
god løsning. Begge baserer seg på ladesystemet fra Easee – som gir lading inntil 22 KW
– mot dagens 7,4 KW. Selve infrastrukturen i veggen oppgraderes fra 1-fas til 3-fas. De
som har eller ønsker lader får montert ladepunkt, mens de som ikke ønsker ladepunkt
enda vil kun få montert bakplaten til ladepunktet. Om man vil ha lader i fremtiden vil man
bare kunne bestille og klikke på plass et nytt ladepunkt – uten behov for elektriker.
Det er også mulig å la alt være som det er. Da vil de 52 plassene som ikke har lader i
dag måtte betale fra 25-45.000 kr pr. plass og vil få gammel teknologi.
Til avstemming: Skal vi oppgradere infrastrukturen nå? JA / NEI
Hvis ja, går vi videre til sak B. Hvis nei, så avsluttes møtet.
B) Alternativ 1 er at vi inngår en leieavtale med Ohmia Charging på alt av infrastruktur,
ladebokser, individuell avlesing og fakturering – samt app for egen oversikt. Den enkelte
ladeboks knyttes til et eget abonnement der månedskostnaden knytter seg til antall kWh
man bruker pr. måned. Månedsprisen varierer fra 199 kr for 50 kWh til 1149 kr for 835
kWh. Alt er inkludert i månedsprisen: strøm, nettleie, ladeboks, service, forsikring,
fakturering osv. Etableringskostnaden er null. Ohmia står for alt av service og
administrasjon – og oppgraderer anlegget når teknologien krever. Månedspris til
nedbetaling av anlegget, drift og vedlikehold pr. plass for garasjesameiet er 35 kr. Dette
vil legges på felleskostnadene. Ladeabonnement for den enkelte plass er helt fleksibelt
og avhenger av hvor mye du lader. Det kan pauses og avsluttes etter eget ønske.
Ohmia vil ha eierskapet til anlegget så lenge det driftes av dem, og dermed alt ansvar for
at alt fungerer.
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Alternativ 2 er at vi selv investerer i ny infrastruktur for alle 162 plasser, og bruker Flowe
til installasjon, service og administrasjon av ladingen. Abonnementet koster 49 kr/måned
pr. plass og sponses de to første årene av Flowe. Strømprisen fastsettes av styret hver
måned, og kan som kjent variere mye. For april var prisen 2,34 kr/kWh etter at strømstøtte
er trukket fra.
Etableringskostnaden (kontant) vil være:
- Har lader idag: ca. 8.000 kr
- Har ikke lader idag: ca. 19.000 kr
- Har ikke lader idag, og vil vente med selve ladeboksen: ca. 11.000 kr
o For sistnevnte vil selve ladeboksen koste 12.000 kr ekstra når den bestilles.

Oslo, 08.06.2022
Styret i Tiedemannsbyen Utsiktskvartalet garasjesameie

Cato Olsen /s/

Jim Ejaz Roos /s/ Einar Olav Sørå /s/

Elbillading
i ditt boligselskap

La alle få mulighet til
å lade i deres boligselskap
En fast månedspris. Alt inkludert
og roll-over av kilowattimer.
Kort om Ohmia Charging
Ohmia Charging er Norges største
leverandør av elbillading til borettslag
og sameier. Vi er eid av TrønderEnergi
som har mange tiårs erfaring med
fornybar energi og grønn omstilling.
Sammen leverer vi fornybar energi
med opprinnelsesgarantier til alle
våre ladeanlegg.

Elbillading
– som en tjeneste
Med Ohmia Charging får alle i borettslaget eller sameiet mulighet til å
lade. Alle p-plasser vil bli klargjort for
lading, ved at vi legger opp strømtilførsel og forsegler det med et deksel.
Det kaller vi Ohmia plug and play.
Hos oss står kvalitet i høysetet og vi er
opptatt av å levere god kvalitet i alt vi
gjør til enhver tid. Derfor kan du være
sikker på at våre ladeanlegg er av
beste kvalitet, robuste og bygget for
behovene dere vil ha i fremtiden.
Lading har aldri vært enklere enn når
det leveres som en tjeneste, for både
styret og beboer. Drift, vedlikehold,
teknologiske oppdateringer, kundeservice og fakturering tar vi oss av
– helt administrasjonsfritt for styret
og enkelt for beboerne.

Elbillading for boligselskapet
Når borettslaget eller sameiet inngår
en avtale med oss settes det en fast
månedspris i form av et ladeanleggsabonnement, som dekker bygging og
drift av infrastrukturen. Dette fordeles
vanligvis på beboerne i form av en liten
økning i felleskostnader.
En av våre prosjektledere vil starte
planleggingen sammen med dere, og
følge hele prosjektet frem til ferdigstilling.
Vår ladeteknologi identifiserer og
fordeler den tilgjengelige kapasiteten
i strømnettet på en smart måte. Dette
gir bedre utnyttelse av tilgjengelig
effekt enn med mange individuelle
ladere som ikke snakker sammen.

Elbillading for beboere
– Ladeabonnement med alt inkludert
Når ladeanlegget er ferdigstilt kan
beboere enkelt bestille et ladeabonnement på våre nettsider. Da sender
vi laderen i posten og den kan man
enkelt klikke på plass selv eller med
hjelp fra oss mot et lite gebyr. Når det
er gjort kobles ladekabelen til bilen og
du er klar til å bli fulladet!
Våre ladeabonnement har en fast
månedspris som i tillegg til strøm
inkluderer tilgang til ladeboks, drift av
anlegget, forsikringer, garanti, teknologiske oppdateringer og kundeservice. I tillegg tilbyr vi roll-over uten
utløpsdato, hvor kilowattimer (kWt) du
ikke har benyttet overføres til neste
periode.
Det er ingen etableringskostnad og
prisene på våre abonnement starter
fra kr 199 per måned.
Les mer om våre ladeabonnement
på ohmiacharging.no/ladeabonnement-for-elbillading/

Fordeler med ladeabonnement fra Ohmia Charging
• Fast og forutsigbar månedspris

• Full oversikt over ditt forbruk

• Inkludert tilgang til ladeboks, strøm,

• Enkelt å administrere abonne-

nettleie, drift av anlegget,
forsikringer og full garanti
• Roll-over uten utløpsdato
• Ingen etableringskostnad eller
bindingstid

mentet
• Kundeservice med god responstid
• Teknologiske oppdateringer ved
behov
• Ohmia Plug and play

Norges største leverandør av elbillading til boligselskap
ohmiacharging.no

www.rettel.no

www. owe.no

Hvorfor velge Flowe?
Fordelene for styret

•

Prosjektering og rådgivning

•

Innstallasjon og montering

Flowe drifter alt og tar alle henvendelser fra de som benytter

•

Selvstending betalingsløsning for sluttbruker

ladeanlegget, slik at styret kan gjøre andre ting.

•

Fleksibel nansiering

•

Full administrasjon, drift og support

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fordelene for sluttbruker

•

Brukervennlig betalingsløsning

•

Strømmen fordeles rettferdig mellom bilene

Trygg, effektiv og rettferdig lading

•

Full oversikt over ladingen i appen

•

Passer alle typer elbil

•

Rask og tygg lading

Rimelig smart lading | Flowe.no

Hvorfor velge driftsavtale?
Med vår driftsavtale tar vi av oss alt: Betalingssløsning, full
administrasjon, drift og support.

•

Flowe tar alle henvendelser med 24/7 service/support.

•

Administrasjon av brukere, gjester og besøkende

•

Beboere/sluttbruker faktureres månedlig for sitt forbruk,
beløpet overføres uavkortet til sameiets/bedriftens konto.

•

Dere velger selv hvilken strømleverandør og hvilke priser dere
ønsker i anlegget.

•

Det er inkludert App og Portal-tjenste som både styret og
beboere kan benytte.

•

Avtalepris påløper kun for de som har en aktiv ladeboks i bruk.

•

Egen unik prosjektside med tilhørende nettbutikk

•

Det er ingen binding på driftsavtalen

Rimelig smart lading | Flowe.no

