
LÄGESRAPPORT FRÅN ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGRADERING AV EL 

I GARAGE OCH P-PLATSER

Arbetsgruppen har nu kommit så långt i arbetet a� den nu förbereder för anbudsförförfrågningar �ll 

möjliga leverantörer av utrustning och montering. Gruppen väntar på svar från Tekniska Verken på 

pris och teknik för uppgradering av el-leveranser �ll området. Statsbidrag (50%) kommer a� sökas 

inom kort.

Arbetsgruppen är mycket angelägen a� arbetet skall kunna påbörjas under året. De�a för a� komma

i åtnjutande av möjligheten �ll mycket förmånliga statsbidrag. Det föreligger stor risk a� dessa 

kommer a� försvinna eller kra*igt reduceras kommande år.

Det som nu är aktuellt är a� montera utrustning i samtliga garage som disponeras av villaägarna 

samt a� skapa 8-10 laddplatser utomhus på p-platsen längst in på Långgatan, för i första hand 

hyresgästernas behov. Stångåstaden har inte för avsikt a� i nuläget montera laddutrustning i de 

garage som disponeras av hyresgäster. Vidare förbereds för a� senare möjliggöra montering av 

laddstolpar även på andra p-platser om önskemål uppkommer från villaägare eller Stångåstaden.

Problem med gällande beslut i lantmäteriförrä�ningen är a� p-platserna inte kan förses med el utan 

en ny lantmäteriförrä�ning �ll en extra kostnad. E� möjligt alterna�v för a� kringgå de�a är a� bilda

en ekonomisk förening vars enda uppgi* är a� möjliggöra laddstolar på p-platser. Om det blir 

verklighet måste en styrelse utses, bestående av personer som är medlemmar i föreningen, alltså 

disponerar laddstolpe. Diskussioner om formerna för a� möjliggör laddstolpar pågår mellan 

Stångåstaden och samfälligheten och hänger samman med frågan om a� ombilda samfälligheterna 

garage och p-platser �ll en samfällighet.

Arbetsgruppen gör naturligtvis allt för a� hålla alla kostnader för projektet på så låg nivå som möjligt,

utan a� göra avkall på säkerhet, service och dri*. En möjlighet a� minska totalkostnaden, och 

därmed kostnaden för medlemmarna, skulle kunna vara a� koncentrera Stångåstadens hyresgäster 

�ll hela garagelängor, som då inte skulle beröras av installa�onen. När vi får in anbud kommer det a�

framgå om de�a är möjligt och om så är fallet kommer berörda villaägare och hyresgäster a� 

kontaktas.

Slutligen – INGA BESLUT om a� genomföra projektet är fa�ade! Arbetsgruppen kommer a� lämna 

e� förslag på u4örande, kostnader och finansiering �ll styrelsen under våren. E*er beredning av 

styrelsen kommer frågan sedan slutligt a� avgöras på e� årsmöte eller en extra stämma. 

Omröstningen kommer a� ske genom a� alla medlemmar får en skri*lig informa�on och en 

”röstsedel” hem i brevlådan, som sedan lämnas �ll då angiven mo�agare.

För y�erligare informa�on och frågor kontakta kris�n.lj(at)hotmail.com.


