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Mars är här och äntligen går vi mot ljusare
tider!

Digital extrastämma

För drygt vecka sen hölls digital extrastämma
där medlemmarna fick rösta om laddboxar i
varje carport. 34 medlemmar röstade, 30
röster var för laddbox och 4 emot! Kul och
bra för miljön.

Installation av laddboxar

Planering för installation av laddboxarna är i
full gång. Ansökan om bidrag för laddboxarna
och installationen är inlämnad till
Naturvårdsverket. Ansökan kan ta upp till 3
månader att behandlas men till sommaren
hoppas vi kunna ha detta klart så laddboxarna
kan installeras innan semestern.

Styrelsen har fått flera offerter från aktörer
och valt ut den som vi tror passar våra behov
bäst. Boxen kommer att installeras av EV
Solutions och är av typen Zappi V2. Boxen är
en unik laddbox som förutom laddning med el
från elnätet också har optimeringsmöjligheter
att ladda ditt elfordon med enbart
överskottsenergi från t.ex solceller eller ett
batterilager, helt enkelt en framtidssäker
lösning som klarar upp till 22 kW i
laddningseffekt. Detta är en box i sin egen
liga. Zappi V2 är en komplett laddlösning som
ger dig en helautomatisk anläggning där
effekten regleras automatiskt beroende på
övrig fastighetsförbrukning så att inte
huvudsäkringarna överbelastas.
Med appen kan man styra boxen, se
förbrukning och statistik och genom dess
display görs mer avancerade inställningar,
vilket gör Zappi till en fristående laddbox som

inte är beroende av uppkoppling eller servrar
för att ha full funktion.
Mer information om installation av laddboxarna
kommer längre fram.

Stämma

Datum för årsstämman är inte bestämd men ska
ske före juni. Vi kommer i år hålla stämman
utomhus med poströstning, precis som förra året,
men det är vi vana med nu. Det är fritt fram för
alla medlemmar att skicka in motion till stämman
om ni har bra idé eller vill ändra på något.

Vaxning av dörrar och målarfärg

Nu när det börjar bli lite varmare vill folk börja
fixa i sin trädgård och göra lite underhållsarbete.
Två burkar vax som kan cirkulera finns på
Tomatvägen 3. Vi påminner om säkerhets
instruktioner som ni fick i förra nyhetsbrevet då
trasor med linolja kan självantända.

Vi kommer att köpa in målarfärg och olja för
underhåll av soptunne hållare, den kommer att
finnas i det gemensamma förrådet.
Nyckel till det gemensamma förrådet finns hos
Johanna på Gulmårevägen 2 och hos Eyrun på
Gulmårevägen 4.

promenadloppis i hildedal gör comeback
Söndagen den 9 maj.

Bakom Initiativet ligger boende i Hildedal. Inom
kort kommer mer information i Facebookgruppen
”promenadloppis i hildedal”.  Bland annat vilka
försiktighetsåtgärder som tas och som alla ombeds
följa så att arrangemanget ska bli säkert och tryggt
för både utställare och besökare.
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