
Køge, den 12. juli 2021 

Ladestandere i Den Hvide By. 

 

Det er med glæde vi kan meddele der er etableret 24 ladestandere til elbiler i området. Det sidste 

monteringsarbejde pågår i øjeblikket og standerne forventes at kunne ibrugtages allerede i løbet af uge 30. 

Ejerlejlighedsforeningen Den Hvide By har etableret 20 Clever og 4 Sperto  ladestandere fordelt på 5 

beliggenheder i Den Hvide By: 

 Ved Galoche Allé 11 ud mod Københavnsvej er etableret 4 Clever standere. 

 Bag ved Theilgaards Torv 4-8 er etableret 4 Clever standere. 

 Udfor Theilgaards Torv 13 er etableret 8 standere, 4 Clever og 4 Sperto. 

 Udfor Theilgaards Allé 15 er etableret 4 Clever standere. 

 Udfor Theilgaards Torv 9 er etableret 4 Clever standere. 

 Se vedlagte oversigtskort. 

Der er fra Regeringens og Folketingets side lagt op til der i Danmark om 10 år skal være 750.000 elbiler på 

vejene, og der er allerede nu stort behov for flere ladestandere, specielt i Københavnsområdet. Det må 

forventes der ligeledes stilles krav til dette i erhvervsområder så ansatte og kunder har mulighed for at lade 

deres bil op mens de er på arbejde. 

Flere lejere har allerede efterspurgt  at der fra udlejeres / Ejerforeningens side etableres ladeløsninger til el-

biler der kan benyttes af både ansatte og kunder. Ved at etablere disse er Den Hvide By et af meget få 

erhvervsområder syd for København der kan tilbyde dette. Der er allerede enkelte lejere / ejere der har 

etableret egne ladeløsninger. 

Foreningen har fået udført arbejdet således at løsningen nemt kan udbygges til det dobbelte antal standere, 

dvs. 48 stk. 

Som oplyst er det Ejerlejlighedsforeningen der har stået for etableringen, men den løbende drift af 

ladestanderne står Clever og Sperto for. Ligeledes foregår alt køb af strøm via disse to udbyderes 

hjemmesider www.clever.dk og www.sperto.dk. 

Brugerne bedes udføre god skik ved brug af ladestanderne herunder: 

 at man ikke benytter pladserne til parkering 

 at man flytter sin elbil til andre p-pladser efter endt ladning 

Vi ønsker jer god brug af standerne samt en fortsat god sommer. 

 

 

Med venlig hilsen 

CC Ejendomme Køge ApS 

Administrator for Ejerlejlighedsforeningen Den Hvide By. 

 

http://www.clever.dk/
http://www.sperto.dk/

