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Förslag till beslut

1. Att föreningen installerar 8 laddstolpar, 
motsvarande 16 laddpunkter, under 2021

2. Att avgiften för samtliga parkeringsplatser
höjs med 100 kronor från 1 januari 2022

Så många stolpar
vi bedömer

behövs på kort
sikt och som vi 

fått bidrag för att
installera

Investeringen
finansieras

gemensamt av 
alla som har p-
plats. Löpande

kostnader betalas
av den som

ladder sin bil



Så här kommer
det att fungera

Installation

Befintlig el för motorvärmare
används, vi behöver alltså
inte ny el/nya säkringar.

8 stolpar installeras med 2 
uttag på varje.

Stolparna sätts mellan 2 p-
platser så att 2 bilar kan
ladda samtidigt. 

Totalt 16 elbilar kan laddas.

Installationen finansieras
gemensamt. Vi får ett bidrag
för halva kostnaden.

Betalning

Den som har en elbil betalar
för all el som används i det 
egna uttaget enligt ett
överenskommet pris.

Laddning och betalning sker
genom en app. 

När pengar dras från den 
som laddas förs pengarna
automatiskt över till 
föreningen. 

Föreningen använder
pengarna för att täcka
ökningen på den
gemensamma elräkningen.

P-platser

Styrelsen beslutar var 
laddstolparna ska placeras, 
jämnt fördelat mellan låghus
och höghus.

Av de som har p-plats idag
säkerställs att de med elbil
får en plats med laddstolpe. 
Några personer behöver
troligtvis byta plats med 
varandra.

Kön fortsätter som vanligt. 
Varje gång någon med p-
plats köper en elbil eller
någon först i kön har en el-bil
ses placeringarna över.



Beräkning för två
separata förslag

1. Kostnad för
installation av 
laddstolpar

2. Ökade intäkter
från de som har 
parkeringsplats

Engångskostnad för
installation under 2021

ca 45 000 kronor / stolpe
x8 stolpar = 360 000 kronor
beviljat bidrag = 170 000 kronor

Total kostnad för föreningen
ca 120 000 kronor under 2021

1 stolpe motsvarar 2 laddpunkter. 
Vi vill installera 8 stolpar motsvarande 16 
laddpunkter.

Stolparna sätts mellan 2 p-platser så att 2 bilar kan
ladda samtidigt.

Bidraget från Naturvårdsverket vi ansökt om täcker
halva installationskostnaden. För att vi ska få
pengarna måste installationen ske senast i oktober
2021.

Höjda parkeringsavgifter ger 
fler möjligheter att investera

Antal p-platser i föreningen: 126
Ökning med 100 kronor per p-plats och
månad = (126x100)x12 = 151 200 kronor

Total intäkt för föreningen
ca 150 000 kronor / år

Föreningen har idag 21 uteplatser utan el, 44 
platser med motorvärmare, 34 platser I 
termogarage och 27 platser i husgarage. Priserna
varierar. De som har plats med el betalar en fast 
kostnad för elen som alltså inte mäts.

Priserna varierar mellan ungefär 250-600 kronor 
per månad. De sattes när det var gratis att parkera
på gatan. 

Sedan 2017 kostar det 500 kr/månad eller 100/dag
att parkera på gatan.

Total kostnad för föreningen
ca 190 000 kronor under 2021

Total ökad intäkt för föreningen
ca 150 000 kronor per år från 2022



Vi gör en
gemensam
investering som
höjer värdet på
våra lägenheter.

Hållbarhet

Som individer kan vi försöka ändra beteenden i det lilla, som förening kan vi ta ansvar gemensamt. 
Ett sätt att göra det på är att möjliggöra för de personer som byter från bensinbil till elbil. Det finns
fortfarande statliga bidrag att få för installationskostnaden.

Snabbt ökande andel elbilar

Andelen elbilar ökar exponentiellt från år till år. Inom ett par år kommer alla nyproducerade bilar
vara elbilar eller hybrider. Om vi, som har många p-platser, inte har laddstolpar kommer människor
börja välja bort att köpa lägenhet i vår förening.

Vi äger och investerar gemensamt

Vi har gemensamt ansvar för fastigheter, gård och parkeringar. Vi behöver rusta upp både inne i
husen och på gården. Ibland använder jag som invidid det som görs, som tvättstugan, parkeringen
eller en uteplats, ibland inte, men värdet ökar på det vi äger gemensamt när vi investerar. 

Det finns bidrag att få ett kort tag till

Det finns statliga bidrag att få för halva installationskostnaden. Det verkar som att bidragen är på
väg att ta slut. Vi ansökte därför och har nu chans att få bidraget om vi gör installationen under 
2021.



Beslut på
årsmötet om att

undersöka att
installera

laddstolpar

Arbetsgrupp i
föreningen

Läser på och gör
enkät till 

medlemmar

Dialog med 
styrelsen

Ansökan om 
bidrag till 

Naturvårdsverket

Beviljat att vi får
halva kostnaden

betald

Tar in 3 olika
offerter för

installation och
drift

Underlag till 
årsmöte och

beslut

Gör detaljerad
plan och bokar in 
leverantör i dialog 

med styrelsen

Installation senast
oktober 2021

Genomförande i
föreningen

2020 2021 Om årsmötet säger ja

Bakgrund: En arbetsgrupp har jobbat sedan årsmötet 2020



Bakgrund: Resultat från enkäten

• Vi fick in 40 svar på enkäten, motsvarande 1/5-del av alla
lägenheter. 

• Fördelningen är jämn mellan de olika husen. Det var också blandat
mellan personer som inte har bil och har bil, såväl som hur man 
parkerar idag.

• 5 personer svarar att de har en laddbar bil idag och 11 personer att
de planerar att köpa en. Ytterligare 10 säger att de kanske kommer
att göra det.  Av den femtedel av medlemmarna som svarat.

• Hälften av de som svarade sa att de har bil ibland och skulle vilja
kunna låna en laddplats, antingen nu eller om ett par år

• Nästan alla som svarat är positiva till laddstolpar och till att vi gör
det här jobbet. 

• Hälften av de som svarade tyckte att det bästa alternativet är att
sätta upp så många laddstolpar som vi tror behövs om några år, 
knappt en fjärdedel tyckte till alla platser och knappt en fjärdedel
tyckte till de som har elbil idag.

• I kommentarerna finns både åsikter om att det här bara är positivt
och om att det ska betalas av de med elbil om det görs.



Frågor som vi 
vet att vi 
behöver titta
vidare på och
lösa

Under 2021

• Var ska laddstolparna placeras? Hur gör vi en jämn fördelning mellan låghus och höghus?

• Hur underlättar vi för personer att byta plats med varandra, så att den som har en elbil kan
stå vid en laddpunkt?

• Kan vi vid installationen ta med i beräkningen att vi kan behöva bredda p-platserna
framöver och göra vissa justeringar av var vi parkerar?

Under 2022

• Hur går vi, i ett nästa steg, vidare med laddpunkt för de som parkerar i garage?

• Hur gör man för att ladda sin elcykel?

• Kan jag hyra en laddpunkt under en kort period?

• När installerar vi fler laddpunkter? Många fler kommer att behövas inom en 10-årsperiod.




