Till innehavare av garageplats i föreningen.
INTRESSERAD AV EN LADDPLATS FÖR ELBIL?
Föreningen har den 1 december 2017 beviljats bidrag för att installera laddplatser för
elbil eller laddhybridbil. Baserat på den INTRESSEFÖRFRÅGAN som genomfördes våren
2017 ansöktes om bidrag för 9 laddplatser som nu ska fördelas. 6 laddplatser i garage 2,
platserna 3000-3029 och 3 laddplatser i garage 3, platserna 3031-3055.
Installationerna skall vara genomförda och driftsatta senast den 30 april 2018.
Bedömningen från bilindustrin och berörda intresseorganisationer är att vi redan inom
något år kommer att möta nästa generation av elbilar och att marknaden därmed
kommer att förändras dramatiskt genom att både intresset för och försäljningen av
elbilar därmed kommer att öka. Politikerna talar om förbud mot äldre fossildrivna bilar i
Stockholms innerstad. Fossildrivna fordon börjar därför troligen att fasas ut på allvar
redan i närtid. Intresset för elbilar ökar från vecka till vecka.
Garageplatsinnehavarna ges därför möjligheten att nu göra en bindande
intresseanmälan och därigenom säkerställa att det finns en plats att ladda sin bil på vid
ett förestående bilbyte. Avsikten är att denna möjlighet i första hand ska ges till de
bilägare som nu överväger att köpa en elbil.
Ett viktigt krav är att det ska bli ett kostnadsneutralt upplägg för övriga medlemmar.
Den som tecknar sig för en laddplats får betala för de kostnader installation och drift
innebär. En startavgift på 2000 kronor tas ut i samband med avtalstecknandet och en
förhöjd garagehyra på preliminärt 150 kronor per månad tillkommer för att täcka
kostnader för avskrivning, drift och underhåll.
Debitering av förbrukad energi kommer att göras individuellt.
Om intresset är stort kommer de bilägare som svarat snabbast (”först till kvarn”) och
som planerar att köpa en elbil/laddhybridbil att prioriteras. Om intresset att teckna ett
avtal om en laddplats är stort så kan föreningen ansöka om nytt bidrag för utbyggnad av
antalet laddplatser under 2018.
Frågor besvaras av Larsgöran Gustafsson, telefon 070-543 5080.
Garageplatsinnehavare kan anmäla sitt intresse om laddplats till föreningen.
Skriftlig anmälan inlämnas till vår e-post info@brfarstatorg.se med uppgift om namn,
lägenhetsnummer, garageplatsnummer samt bedömning om när ett bilbyte kan bli
aktuellt och planeras att göras.
Årsta den 15 februari 2018
Styrelsen / Larsgöran Gustafsson

