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Medlemsinformation  
Uppdatering avseende föreningens arbete med att bygga 
infrastruktur för elbilsladdning 

 
Styrelsen har sedan hösten 2020 med stöd av en arbetsgrupp arbetat med att utreda 
möjligheten att komplettera föreningens parkeringsplatser med laddstolpar. Utredningen 
har bland annat omfattat frågor som finansiering, tekniska förutsättningar i våra fastigheter, 
teknik och leverantörer som erbjuds på marknaden, samt behovsbilden bland 
medlemmarna. 
 
Som en del i utredningen undersökte vi behovsbilden hos medlemmarna med hjälp av en 
enkät. Vi är mycket tacksamma för alla som deltog och svarade och var en viktig del i 
beslutsförfarandet. Resultat av enkätundersökningen var en del av beslutsunderlaget som 
styrelsen baserade sitt beslut utifrån. 
 
Utifrån utredningens resultat beslutade styrelsen i april 2021 att investera i 10 st laddstolpar 
med totalt 20 st laddpunkter. Laddstolparna kommer fördelas på 5 av föreningens 6 
parkeringsområden. Det är ännu inte fastställt när entreprenaden kommer utföras, men 
kommer sannolikt påbörjas under första kvartalet 2022. Upphandling av leverantör har skett 
under konkurrens och vald samarbetspartner för entreprenaden är Opigo. 
 
En förutsättning för att beslutet skulle verkställas var att Naturvårdverket beviljar 
föreningens ansökan om ersättning för 50% av investeringen. Handläggningstiden tog längre 
tid än väntat, men under fjärde kvartalet 2021 fick styrelsen beskedet att ansökan godkänts.  
 
Laddstolparna kommer inte att påverka nuvarande kösystem för parkeringsplatser, det 
kommer fungera precis som tidigare. Dock kan bilar behöva byta parkeringsplats inom 
respektive område, men inte från ett parkeringsområde till ett annat. 
 
Investeringen kommer finansieras av de som nyttjar möjligheten att ladda sin bil och 
kommer inte belasta föreningens ekonomi. För att inte övertrassera effekten på föreningens 
elnät kommer ett system med lastbalansering att installeras.  
 
En avgift för att ladda sin elbil kommer bestå av en fast kostnad per månad, samt en löpande 
för den el som förbrukas. Mer information om hur det kommer fungera och hur man 
ansluter sig kommer kommuniceras i samband med att systemet driftsätts. 
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