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Hej medlem,  

 

I syfte att löpande informera Dig som medlem om vad som är på gång inom föreningen skickar 

styrelsen ut s k ”nyhetsbrev” till alla medlemmar. Frekvensen kan variera beroende på vad som 

händer osv. Vi delar även ut brevet till Dig som inte har uppgivit en mailadress 

Installation av Laddboxar 

Detta nummer av Nyhetsbrev (nr 1 för 2022) handlar om hur vi planerar för att kunna erbjuda 
föreningens medlemmar möjlighet till att ladda elbilar resp. laddhybrider.  
 

Planeringsläget/information 
 
Efterfrågan på laddningsmöjlighet för elbilar ökar markant.  
 
Föreningen har sökt och fått godkänt ansökan om 50 % bidrag av Naturvårdsverket för installation av 
max 10 st. laddboxar (20 st. laddpunkter/uttag). Färre laddboxar kan installeras beroende på intresse 
från medlemmarna. Laddboxar bör kunna vara i funktion april/maj innevarande år. 
 
Kostnaden för installation och drift beräknas inte medföra någon kostnad för föreningen utan 
bekostas av medlem som har p-plats med laddpunkt. 
 
Fast avgift på 180 kronor/månad kommer att läggas på existerande hyra för bilplats och 
tilläggskontrakt kommer att utformas. 
  
Leverantören av laddboxarna kommer att vara ansvarig för såväl service/funktionalitet som exakt 
mätning av den faktiska förbrukningen. 
 
Leverantören tar ut en fast avgift på 39 kr/månad (inkl. moms) plus förbrukning. Debitering sker 
direkt från leverantör till medlem. Förbrukningen kommer medlem att kunna följa via mobilen. 
 
När medlem ska starta laddning så sker detta via en app i mobilen. 
 
Laddboxar kommer inte att vara utrustade med uttag för motorvärmare (s k ”Schucko”). 
För detta ändamål kommer en adapter att finnas tillgänglig för de medlemmar som vill använd sig av 
motorvärmare.  
 
Varje laddbox har två laddpunkter (uttag) på samma sätt som dagens motorvärmare. Där laddbox 
installeras byts nuvarande motorvärmare ut varför det är en stor fördel att kunna samordna och 
utnyttja laddpunkterna så effektivt som möjligt genom att medlemmar med laddpunkter så långt 
som möjligt står bredvid varandra. 
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Enkät/Anmälan om laddplats 
 
För att kunna gå vidare och göra erforderliga beställningar och investeringar i ett första steg behöver 
vi besked från Dig om du vill ha tillgång till en laddpunkt under 2022. Du kan också preliminärboka 
laddpunkt för 2023. 
 

Vi räknar med att leverans kommer att kunna ske tidigast ca sex till åtta veckor efter det att styrelsen 
lagt en samlad beställning för föreningens räkning. Du bekräftar Din beställning genom att fylla i 
bifogade blankett och leverera den till styrelsens postfack i KV4 senast den 28 februari.  
 
OBS! Om Du inte anmäler att Du behöver tillgång till laddbox så riskerar Du att bli utan om Du skulle 
ångra Dig. 
  
Med vänlig hälsning 
Styrelsen 
 
PS: Bifogas information från Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen med rubriken ”Sex 
anledningar att fixa laddplats”. 
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Beställning av laddpunkt 

 
Namnteckning: _______________________________ 

 

Namnförtydligande: ____________________________ 

 

Lägenhet: ________________Nuvarande p-plats nr________ 

 

 

Jag beställer härmed en laddpunkt för leverans under 2022 – Obs! 

bindande! 

 

Jag har behov av laddpunkt under 2023. Kvartal: ______ 

 

Jag har behov av laddpunkt under 2024. Kvartal: ______ 

 

 

Kryssa i lämplig ruta och lämna ditt svar gärna så snart som möjligt men senast 

den 28 februari 2022. Lämna lappen i föreningens postbox Kvarnhjulsvägen 4. 

 

Har du frågor och synpunkter på informationen ovan och behöver mer kunskap 

om förutsättningarna så hör av Dig till någon av oss i styrelsen. Kan vi inte svara 

direkt så försöker vi ta reda på svaret under hand. 

 

Bästa hälsningar 

 

Styrelsen 

 

Har Du några frågor eller synpunkter som Du vill skicka med så notera ner 

dem nedan: 

 

 
 
      


