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Tilgang til garasjer og uteplasser 

Installasjon av ladeinfrastruktur 

I perioden april - mai skal det etableres ladeinfrastruktur i alle garasjer og utvalgte uteplasser 

Iht. framdriftsplanen under. Dette gjør det mulig for andelseier å bestille ladeløsning.  

Tilbud om dette med priser blir sendt ut i løpet av neste uke. 

 

Tilgang til garasjer 

Styret ber om tilgang til garasjer mellom kl. 08:00 og 17:00. Garasjen må være tilgjengelig fra 

starten av angitt uke og gjennom hele perioden iht. fremdriftsplanen. Bilen må ikke være 

parkert i garasjen i denne perioden. Vi har universalnøkkel til garasjer som ikke har automatisk 

portåpner og kan åpne og låse disse garasjene.  De som har elektronisk portåpner, må selv 

sørge for at garasjen er tilgjengelig 

 

Rydding i garasje 

Alle som har garasje, må rydde slik at montøren kan utføre arbeide uten hindringer i 

arbeidsområde. Hyller i garasjen må være tomme for gjenstander. Gjenstander som står på 

bakken ca. 1.2 meter opp mot bakre vegg trenger man ikke flytte på.  

Alt som er hengt eller plassert på sideveggene innerst i garasjen må flyttes.  

 

Plassering av ladepunkt 

I garasjer vil punktet for mulig ettermontering av ladeboks bli plassert midt på bakre 

garasjevegg. Dersom punktet skal plasseres på høyre eller venstre sidevegg innerst i garasjen, 

må du sende e-post til styret innen fredag 26.3.2021 med angivelse av hvilken sidevegg du vil 

ha ladepunktet plasser. Oppgi i tillegg adresse og garasjenummer. 

 

Uteplasser 

For angitte uteplasser i fremdriftsplanen gjelder det at man ikke benytter parkeringsplassen 

mellom kl. 08:00 og 17:00 i perioden arbeidet pågår. 

 

Fremdriftsplan 

Dato 6.4 -16.4 12.4 -16.4 12.4 - 30.4 26.4 - 30.4 26.4 - 7.5 3.5 – 7.5 

Garasjer:       

  Garasje nr. 14 til 29 X      

  Garasje nr. 30 til 64   X    

  Garasje nr. 1 til 13     X  

Uteplasser – øvre p-plass:       

 Nr. 13,14,15,15,29  X     

 Nr. 12    X   

 Nr. 25      X 

 

Spørsmål til ovennevnte sendes på e-post til styret: nordbyveien.brl@gmail.com 

 

Med vennlig hilsen 

Styret 
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