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 Vänligen ta med utdelat material. Hjärtligt välkomna!  

 

Dagordning  

1 Stämmans öppnande  

2 Val av ordförande för stämman  

3 Anmälan av ordförandens val av sekreterare  

4 Fastställande av dagordningen  

5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare  

6 Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna  

7 Fastställande av röstlängd  

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning  

9 Föredragning av revisionsberättelsen  

10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen  

11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter  

12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fast- 

ställd balansräkning  

13 Beslut om arvoden  

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter  

15 Val av revisorer och suppleant  

16 Val av valberedning  

17 Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält  

enligt 18 §  

 17.1 Motion gällande installation av laddstolpar på GA10  

18 Stämmans avslutning  
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Ärende nr 1: Motion gällande installation av laddstolpar på GA10  

 

Motion enligt bilaga 1  

Sven-Olov Lång, Aron Lindgrens väg 8 

 

Styrelsens svar på motionen  

 

Styrelsen tillstyrker motionen 



Motion gällande installation av laddstolpar på GA 10 2020-02-29

lnlämnad av Sven-Olov Lång, Aron Lindgrens väg 8

Bakgrund

Jag har på uppdrag av styrelsen deltagit i en gemensamma arbetsgruppen för brf Ekblomman och brf

Ekbladet. Uppdraget har varit att kartlägga de tekniska förutsättningarna för att komplettera GA 10:s

parkerigsplats med laddstolpar för elbilsladdning.

I arbetet har vi även definierat kostnader för uppförande och drift samt arbetsgång med tillstånd och

bidragsmöjligheter.

Arbetsgruppen har presenterat resultatet för respektive styrelser vari också ingår förslag på

a n läggningstyp/fa bri kat.

I en utsänd enkät kan man utläsa att intresse finns från flera boende och att de 8 st laddstationer

som föreslås installeras kan vara bokade inom 3 år. På fråga om de som inte tänker skaffa elfordon

ändå kan tänka sig att det är intressant för föreningen med laddstationer, svarar ca 25 st positivt.

Oavsett takten i ökning av elfordon så är den allmänna hällningen att det är positivt för vår

bostadsrättsförening att tillhandahål la möjligheten att ladda elfordon.

Generellt med dagens miljövärdering ger detta ett bidrag med minskat koldioxidutsläpp.

För att föreningen nu skall komma vidare med utförandet, motionerar jag om en installation av

nedan definierad anläggningstyp och storlek. Det återstår en del av administrativ hantering med

tillståndsgivning och överenskommelse med brf Ekbladet vilket villkoras i beslutsförslaget.

lnformation

Arbetsgruppen:

De tekniska kraven och förutsättningarna är genomgångna och visar på att vi har goda

förutsättningar för att uppföra laddstolpar.

Offerter har begärts in och gåtts igenom.

Prisbilden för olika laddstolpar är mycket lika från offertgivarna, men skiljer sig beroende på

tillkommande utrustning för att definiera effektuttag och säkerställa driftsäkerhet.

Även tillkommande tjänster såsom debitering och fakturering till kund samt underhåll varierar

prisbilden.

Val av koncept/tillverkare har föreslagits av arbetsgruppen.

Styrelsen:

Fördelning av investeringen/platsantal mellan de två bostadsrättsföreningarna i GA 10 har

diskuterats. Arbetsgruppens förslag om fördelning av laddstolpar Ekblomman 8 st och Ekbladet 10 st

har funnit gehör.

Förslag på hantering av investeringen i Ekblomman finns.

Bidrag har sökts av båda foreningarna och beviljats (50%). Bidraget skall utnyttjas under 2020.

Kvarstående a rbeten/tillstånd/övernskom melser

Lantmäteriet

Vår gemensamhetsanläggning GA 10 (vår P-plats) har ett erforderligt anläggningsbeslut från

Lantmäteriet som omfattar bl a. motorvärmare, men inte laddstolpar.
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På fråga ställt till Lantmäteriet hävdar man att anläggningsbeslutet måste revideras inför installation

av laddplatser, vilket kan ta ca 1 år och kan kosta 50 000-100 000:-

Hanteringen lägger sordin på ambitionerna att snabbt öka elbilsanvändningen i Sverige.

Frågan är het och har lyfts av Boverket vilket medfört att regeringen tillsatt en grupp för att föreslå

ett enkelt hanterande av att införliva laddstolpar i befintligt anläggningsbeslut.

Resultat förväntas under 2020.

Det har visat sig att flera föreningar inte bryr sig i Lantmäteriets krav utan tar en chans och bygger

laddstolpar med hopp om att inte bliskyldiga till"brott".
I denna motion föreslås att vi inväntar regeringens arbete med förenkling av komplettering av

anläggningsbeslut.

Om avgift i någon form tas ut av myndighet i samband med en komplettering av anläggningsbeslut,

bör denna högst vara av storleksordningen att den kan tillföras och inrymmas i hyresgästens avgift.

GA 10

Vår gemensamgetsanläggning med beteckning GA 10 ägs gemensamt av brf Ekblomman och brf

Ekbladet, För genomförande av förändringar/utbyggnader etc. fordras att alla delägare är överens.

Vi delar på alla kostnader för underhåll/investering. Kostnadsfördelning görs enligt förhållandet

mellan antal boende.

För att genomföra en installation av laddstolpar skall föreningarna vara överens.

Beslut på årsmöte 2020

Under förutsättning att följande 3 krav innehålls ger årstämman2O2O godkännande för styrelsen i

brf Ekblomman att genomföra installationen av laddstolpar..

Att föreningarna i GA 10 Ekbladet och Ekblomman handlägger krav på anläggningsbeslut korrekt,

enligt de krav som ställs från berörda myndigheter.

Att investering av laddstolpar med återbetalningskalkyl och hantering av kostnader/intäkter görs

enligt den modell som presenteras i denna motion. Styrelsen bör själva kunna justera de belopp som

exemplifieras i motionen för att hitta bästa nivåer.

Att investeringsbidrag ansöks och erhålls.

Under förutsättning att de tre kraven uppfylls får även styrelsen mandat att hantera och besluta

om:

Köbildning, platstilldelning, avtal, omflyttning av P-platser utdebitering av avgifter, avgifters storlek,

krav på användare, uppsägningar av platser, administration, drifthållning etc.
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Ladd§tolpskalkyl

I exemplet nedan skall investering som görs av brf vara återbetalad på ca:5 år. Betalning sker via en

avgift från hyresgästen.

Till avgiften läggs också en kostnad för drift och underhåll av anläggningen.

Hyresgästen betalar därutöver en kostnad för den energi som laddas till bilen. Kostnaden fastställs av

styrelsen och skall minst täcka det pris som brf avtalat om.

Kostnad för aktuell P-plats betalas som vanligt.

lnvestering

Siffrorna nedan är inte exakta men speglar investeringsstorlek och beräknade avgifter. Mindre
justeringar kan komma att göras då bl.a priserna baseras på offert från 2019-10.

I st laddplatser x 21 240:- = 169 200:- minus bidrag 50 %

Varje laddplats kostar ca 10 632:-

Månadskostnad till brf för att disponera ett ladduttag

= 84 960:-

(baseras på nedstående återbetalningskalkyl)

= 5 520:-

= 13 800:-

= 65 240:-

= 85 550:-

Kalkylerade I ntäkter från Iaddstol pavgift (återbetalningskalkyl)

Laddstolpavgift

Drift och underhåll

Summa

År1
År2
År 3-5

Summa

230:-

30:-

260:

2 hyresgäster x 12 mån x 230:-

5 hyresgäster x L2 mån x 230:-

8 hyresgäster x l-2 mån x 230:-

g
Sven-Olov Lång

lntäkter från laddstolpavgift bygger på en uppskattning av hur många som vill ha en plats och när

under de kommarrde 5 åren man vill börja använda platsen.

Även om uppskattningen skulle visa sig ge mindre intäkter, så kommer åren 6-10 att inbringa ett
avsevärt tillskott.

Dessa pengar kan användas i en ytterligare investering alternativt tillfalla brf kontot.

Sett över tid (10 år) så är kheten stor att det blir en positiv investering för Ekblomman.
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