Hvidovre, 7. marts 2019

Forslag
til
generalforsamlingen i Grundejerforeningen Baunebakken den 28. marts 2019
om
opsætning af ladestandere til elbiler

I takt med at elbiler og hybridbiler bliver mere udbredte, vil vi gerne foreslå, at man også i Baunebakken
forbereder sig på, at flere og flere af vore beboere får behov for at oplade disse biler. Da det jo ikke er
tilladt at parkere på stierne, er det kun muligt at oplade bilerne ved at køre bilen ind i ens have, og det er
der nok ikke mange af os, der kan (eller egentlig har lyst til).
Vi foreslår derfor, at vi i grundejerforeningen får installeret nogle ladestandere på vore fælles P-pladser. I
første omgang kunne der fx opsættes 2 på Runde-P og 2 på P-pladsen langs Avedøre Havnevej.
Opsætningen af ladestanderne bør være fremtidssikret forstået på den måde, at der gradvis skal kunne
opsættes flere, efterhånden som behovet opstår, måske så det ender med, at der er oplademulighed på
alle P-pladser.
Brugen af disse standere skal fortrinsvis være forbeholdt foreningens beboere. Om man evt. skal kunne
reservere tid til opladning og andre praktisk/tekniske spørgsmål, der måtte opstå, må der løbende tages
stilling til.
For at komme i gang med projektet vil vi derfor helt konkret foreslå, at generalforsamlingen pålægger
grundejerforeningens bestyrelse at få opsat min. 2 ladestandere med hver 2 ladepladser, og vælge den
placering og tekniske løsning man vurderer til at være bedst og billigst. Ønsker bestyrelsen hjælp til dette
arbejde, stiller forslagsstillerne sig gerne til rådighed.
Hvad angår finansieringen foreslår vi, at man i grundejerforeningens budget afsætter et årligt beløb på
max. 1.000 kr. pr. husstand i de kommende år. Lidt i stil med hvad vi gjorde, da der var behov for at vi fik
vore P-pladser asfalteret på ny.
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