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BILAG A
til bestyrelsesmøde 11. november 2021
Fra: Martin Moos <mamo@aura.dk>
Dato: 12. oktober 2021 kl. 13.34.24 CEST
Til: michael.moller.christensen@gmail.com
Emne: AURA o entligt tilgængelige ladestandere
Hej Michael.
Tak for snakken.
Som lovet får du her lige lidt kort info om hvad vi vendte.
Først og fremmest så vil jeg lige slå et slag for at de personer der har egen tildelt p-plads, lad det
være carport, garage eller lign. de kan bare bestille en hjemmeladeboks.
Jeres beboere i etagebyggeriet og dem uden egen p-plads har selvfølgelig behov for en ladeplads
på fælles p-pladsen.
Mit umiddelbare oplæg til det vil være, at opsætte 2-4 ladestandere her og nu og så på sigt
udvide.
Alle pladserne ville skulle være tilgængelige for alle så man på den måde tildeler nogle
ladepladser til fællesarealet som alle kan bruge på kryds og tværs.
Selv hvis i havde +10 elbiler i området ville det være tilstrækkeligt med 4 ladepladser til en start da
de helt sikkert ikke alle sammen vil have behov for at lade fuldt op hver aften.
Såfremt de udtag i har behov for kan være o entligt tilgængelige, så kan jeg godt lægge nogle af
dem ind under det projekt vi har i AURA nu.
Det betyder helt konkret at jeg kan tilbyde jer 4 ladeudtag inkl. installation, administration og
service.
Det eneste i selv skal bekoste er 63A som vil koste 55.000 eks. moms såfremt jeres matrikel ikke
allerede er forberedt til det.
Apropos forberedelse og rådighed over ampere så har jeg bedt min kollega undersøge jeres
rettigheder samt om der er ledig kapacitet på matriklen.
Er vi rigtigt heldige kan vi lave installationen helt uden omkostninger for jer.
Du hører fra mig når jeg ved noget mere.
Venlig hilsen
Martin Moos
Forretningsudvikler – e-Mobility

ff

ff

Skanderborgvej 180
8260 Viby J
Tlf. +45 87 92 52 52
aura.dk
Mobil +45 40 50 28 74
mamo@aura.dk

