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 SAK 1 - INFORMAJON OM ELBIL-PROSJEKTET 
 

Styret ønsker beboere velkommen til et informasjonsmøte om elbil-prosjektet på Løken Grendehus, 
tirsdag 11. juni kl 20:00. Entreprenøren K2 vil være til stede sammen med representanter fra styret. 
Informasjon om priser, gjennomføring og andre praktiske detaljer tas opp på møtet.  
 

 
 

SAK 2 – ALLE GARASJER MÅ RYDDES (VIKTIG!) 
 

Vi skal legge ny infrastruktur (strømnett) gjennom alle garasjene. Styret er kjent med at det er 
mange som har veldige mye lagret i garasjene, som normalt måtte flyttes ut når nytt strømnett skal 
legges. For å unngå dette problemet vil nye kabler bli lagt i taket langs «fakk» nr 2, rett på innsiden 
av porten. (se bilde) 
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SAK 3 – PRAKTISK GJENNOMFØRING  
 

Alle garasjer må være ryddet ved porten og ca. 3 meter inn i garasjen, også i taket. Har du noe 
stående innerst i garasjen kan dette stå, men det må være ryddet 3 meter innenfor porten, på 
vegger og i tak. Det vil underveis i prosjektet være mulig å stå parkert på gjesteparkeringen når det 
jobbes inne i din garasje. Veien langs parkeringsplassen er kommunal, og der bøtlegger kommunen 
om noen parkerer langs veien. Bruk da heller gjesteparkeringen. 
 
Når skal det jobbes i din garasje eller motorvarmerplass 
 

OPPGAVE GARASJE NR OPPSTART UKE VARIGHET 

Legge ny infrastruktur 1-20 Uke 24 1 uke 

Legge ny infrastruktur 21-32 Uke 24 1 uke 

Legge ny infrastruktur 33-44 Uke 25 1 uke 

Legge ny infrastruktur 45-54 Uke 25 1 uke 

Legge ny infrastruktur 55-74 Uke 26 1 uke 

Legge ny infrastruktur 75-87 Uke 27 2 uker 

Legge ny infrastruktur Motorvarmeplass 
55-60 
17-24 
64 

Uke 27 1 uke 

 
Merk ! 
Motorvarmerplasser som skal ha ladepunkt, og som er plassert i enden på en garasjerekke, vil få 
montert ladepunktet på garasjens endevegg i samme uke som garasjenerekken monteres.  
 
 
SAK 4 – ELEKTRISKE PORTÅPNERE  

 
For at entreprenøren skal få komme seg inn i garasjer med elektriske portåpnere trenger de tilgang 
til selve åpneren/fjernkontrollen. De blir satt opp en låsbar postkasse på endeveggen til garasjene 
som står inn til flaggfjellet – hvor åpnere kan leveres inn. Disse må merkes med garasjenummer. De 
må leveres innen arbeidet starter på din rekke. Se tabell over. Utlevering gjøres ved å kontakte en 
elektrikerne hos K2 Elektro når rekken din er ferdig. De jobber hos oss mellom 07:30-16:00.  
 

 


