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Regler for ladestasjoner i Disen Borettslag
--------------------------------Disen borettslag har egne regler for alle 10 lade-plassene i henholdsvis DV 9 og DV 39.
Vennligst sett deg grundig inn i reglene, slik at ladeanleggene kan bli maksimalt brukt til
felles nytte og glede. Oppdaterte regler ligger til enhver tid på
https://disenborettslag.no/category/18
• Lading på ladeplassene gjelder for Disen borettslags beboere.
• Utlån til andre er ikke tillatt.
• Parkering på ladeplassene er kun tillatt under lading og gjelder kun for elbiler og ladbar
hybridbil
• Lading er tillatt i inntil 8 timer sammenhengende. Bilens «klokkeskive» skal benyttes for å
vise når man startet parkeringen (se bilde) nederst til venstre! (Klokkeskive får man kjøpt på
Claes Ohlson Artikkelnummer 40-7254)
• Biler parkert etter kl. 20 kan stå til kl. 08 neste morgen – selv om makstiden overstiges.
• For å få tilgang må søknad sendes styret for videre behandling. Søknadskjema finnes her
https://disenborettslag.no/category/18
Ladefabrikken!
Anlegget ble satt i drift i uke 4. 2020
Ladefabrikken vil etter mottatt søknad sende et passord til brukers e-post adresse.
(e-post adressen er ditt brukernavn)
NB: Denne e-posten kan havne i søppelkassen i stedet for innboksen, så vennligst
sjekk der om du ikke har mottatt mail.
Ikke registrer deg i eoAPP, du trenger kun å logge deg inn med brukernavn og passord
som du får fra oss.
Hvis du allerede har gjort det så vennligst si ifra, så vi får rettet opp.
Når e-post er mottatt, last ned eoAPP til din telefon og legg inn brukernavn og
passord.
Brukernavnet kan benyttes på så mange telefoner pr husstand man måtte ønske.
Se video for en enkel instruks i hvordan starte lading med eoGenius ladestasjon.

Oversikt over brukere – med bilnummer og telefonnummer – vil ligge på borettslagets
nettside.
• Regelverket og praksis skal muliggjøre en best mulig utnyttelse av plassene. Brukerne
forplikter seg til å ta hensyn til andre slik at flest mulig får tilgang.
• Gjentatte brudd på reglementet kan føre til opphevelse av kundeforholdet og dermed
tilgang til ladeplassene.
• Biler som bryter reglementet kan bli fjernet på eiers bekostning.
Prisen per kwt er kr.2,- dette vil også dekke noe av driftsutgiftene. Endring av pris vil bli
varslet samtlige i god tid!

NB: • Brukere fra Disengrenda borettslag har tilgang til plassene i henhold til avtale mellom
styrene i de to borettslagene.
Dette innebærer at brukere i Disengrenda borettslag har bruksrett til Disens plasser ved
Disenveien 39.(søknad må sendes styret i Disen Borettslag styret@disenbl.no

Klokkeskive»

