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Anrik Golfklubb slår ett slag för
elbilsladdning
Efter önskemål från både medlemmar och greenfee-gäster erbjuder nu Kungl.
Drottningholms GK elbilsladdning. Satsningen på laddinfrastruktur är en
självklar och naturlig del för klubben som jobbar aktivt med sin miljöpolicy.
- Elbilen är en viktig del i miljöfrågan och som den engagerade golfklubb vi
är vill vi uppmuntra alla att köra laddbart. Vi ser med glädje att allt fler av
våra medlemmar kör elbil och för att erbjuda en så enkel och lättillgänglig
ladd- och debiteringslösning som möjligt erbjuder vi betalning via easypark-

appen, säger klubbdirektören Stefan Andorff.
Kungl. Drottningholms GK lägger vikt vid att göra rätt och riktigt från början
så att investeringen också blir ekonomiskt hållbar över tid, i linje med
klubbens övriga investeringar kring bana och klubbhus. Det ska gynna både
miljö och medlemmar på både kort och lång sikt.
- För att redan från första spadtaget kunna säkerställa en kostnadseffektiv
utbyggnad av laddstationer, samt för att garantera en kvalitetssäkrad
installation, så har Unimis universalfundament med påkörningsskydd
installerats tillsammans med DEFAs flerfaldigt testvinnande laddstationer,
säger Simon Lindblad, ansvarig för projekteringen på Kungl. Drottningholms
Golfklubb och projektledare på DCS Charging Solutions, som installerar
laddlösningar för fastighetsägare i allmänhet och Golfklubbar i synnerhet.
Golfklubbar är utmärkta anläggningar för elbilsladdning, då målgruppen i stor
utsträckning kör laddbart och då bilarna står parkerade under flera timmar.
DEFA som idag installerat över 60.000 laddstationer över hela Norden bistår
direkt eller via installatörer de Golfklubbar som vill inkludera laddplatser i
sitt medlemserbjudande.

Om DEFA
DEFAs mål är att göra människors liv enklare, effektivare och mer
miljövänligt Vi erbjuder produkter och tjänster som förbättrar hur människor
laddar, förvärmer och säkrar sina fordon, lyser upp sina byggnader, tunnlar
och vägar. Vi fortsätter att utveckla världsledande produkter och digitala
tjänster genom kontinuerlig förbättring och innovation.Med över 400
anställda på 3 kontinenter distribueras våra produkter och tjänster i 30
länder, spritt över hela världen.
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