Äntligen kan du ladda din elbil eller hybridbil på våra parkeringar! Vi fick
vänta längre än förväntat på att få igång våra elbilsladdare men från och
med fredag 3 september är elstolparna i drift.
För att ladda din bil använder du dig av Easyparks egen app som finns att
ladda ner på din appstore. För att ladda ner gör du på samma sätt som när
du installerar andra spel, appar osv på din telefon.
På varje fysisk laddstolpe finns det ett klistermärke
med den områdeskod som du anger i appen. Det framgår också på stolpen vad
den heter, tex ”Uttag 1”. När du öppnar appen anger du koden längst upp på
sidan, där du ser en penna och texten ”ange en områdeskod”. När du angett
koden får du upp en sida som ser ut som bilden här bredvid. Välj det uttag som
motsvarar den du står parkerad framför. I appen lägger du sedan in det
betalkort du vill använda för att betala för din laddning. Alla frågor kring hur
appen fungerar hänvisas till Easypark via telefon 0770 112 200.
För utomstående parkeringsgäster gäller områdeskod 14025. Det är den kod
som finns på klistermärket på laddstolpen. Använder du denna kod får du betala
4 kr/kWh. Du som bor i föreningen har rätt till ett lägre pris för laddning. För att
få det lägre priset på 2,5 kr/kWh behöver du ange en annan områdeskod. Koden
kan du få av vår förvaltare Johan Kjellin via telefon 010 303 2798 eller epost
johan.kjellin1@hsb.se
VIKTIGT! Att du förvarar koden på ett säkert sätt. Den är en värdehandling som inte får komma till
utomståendes kännedom. Konsekvensen om utomstående börjar ladda med denna områdeskod är att
föreningen (som du är en del av) får in mindre pengar för laddningen. Tanken är att vi på sikt ska få
igen de pengar vi betalat för installationen av laddstolpar. Även i det lägre priset på 2,5 kr/kWh ingår
en avgift för att betala investeringarna, även om den är lägre.
Som vi nämnt tidigare är det endast tillåtet att stå på parkering med laddare
under tiden som bilen laddas. Bilen måste flyttas direkt den är färdigladdad.
Överträdelse mot denna regel kommer innebär att man bötfälls av AimoPark.

Hyra egen parkeringsplats med laddare?
Det finns två platser med laddstolpe som går att hyra precis som en vanlig
parkering. Det är plats 9409 och 9410 som finns i mitten av våra parkeringar.
Dessa platser är markerade med skyltar där det framgår att de är uthyrda. Att
hyra en parkering med laddstolpe kostar 200 kr/månad plus den vanliga
kostnaden på 2,5kr/kWh för laddning. Fördelen med att hyra en egen plats är att
du då kan ha din bil parkerad på den även när du inte laddar bilen och du vet att
du alltid har tillgång till en laddare. Uthyrning sker via HSB växeltelefon 010 303
27 00. Uppge att det gäller hyra av parkeringsplats på Brf Lunden.

