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Har ni en bil som behöver laddas? Då har vi lösningen för er. I garaget 
har vi fyra platser som är prioriterade för el- och laddhybridsbilar. 
Intresserade? Mejla styrelsen, info@brf-hh.net. 
Är alla platser uthyrda går det bra att ställa sig i kö. 
 
Hur mycket kostar det? 
Platserna, som är utan bur, har en något högre månadskostnad. 
Påslaget handlar om 100 kronor, vilket är en summa som på sikt ska 
betala av föreningens investering. 
 
Elförbrukningen betalas av den som laddar. Föreningen har ett 
serviceavtal med Eon, vilket finansieras med ett mindre påslag och 
innebär att laddkostnaden är 2 kronor 50 öre per kWh. 
Hur får man tillgång till laddstationer 
- Registrera ert konto på https://register.eondrive.eon.se/register 
Där är det bara att följa stegen som finns, vilket betyder att ni bland 
annat får fylla i förnamn, efternamn, mobilnummer, epost, lösenord, 
företag (Brf Hornsbruksgatan/Hornsgatan), personnummer.   
 
- Sedan klickar ni i följande: 
- Om ni vill ha ett RFID-kort klickar ni i den rutan. Annars går det lika 
bra med appen, mer om det kommer längre ner. 
- Klicka I ”jag accepterar att mitt betalkort debiteras regelbundet för 
laddning” och ”jag godkänner de allmänna villkoren …” 
 
Efter detta är det bara att följa stegen och registrera allt som behövs. 
 
App i stället för kort? Ladda ner Eon Drive på din enhet. Använd dina tidigare registrera 
uppgifter och logga in på ditt konto. 
När det är dags att ladda hittar ni våra laddare under rubriken ”Brf 
Hornsgatan”. När ni klicka in där ser ni samtliga fyra laddar med 
siffrorna; 44929, 44958, 44974 och 44977. 
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Kollar siffrorna på laddstationen, välj samma i appen och drar det röda 
fältet från vänster till höger. För att avsluta laddningen är proceduren 
densamma; dra det turkosa fältet till höger. 
 
Kan fler använda samma konto? 
Ja, det går alldeles utmärkt. En registrerar kontot och sedan använder 
flera samma konto.  
 
 
 
 
 
 

                 


