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Enkät till medlemmar och lokalhyresgäster om behovet av laddplatser 

för laddbara fordon 
     Februari 2022 

 

Syftet med denna enkät är att undersöka intresset för el- och hybridbilsladdning bland våra 

medlemmar och lokalhyresgäster. Det vore till stor hjälp för vårt fortsatta arbete om du vill ta dig 

några minuter och besvara våra frågor.  

Enkäten är en del av styrelsens utredning om förutsättningarna för laddplatser, solceller och kollektiv 

mätning av el. Notera att de uppgifter om priser som finns i enkäten ska ses som preliminära.   

Svaret lägger du i brevlådan på Kansliet, Sickla strand 82 senast den 28 februari 2022. Svaren 

kommer att behandlas anonymt.  

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor, t.ex. genom mejl till: styrelsen@brfsicklahus.se 

eller ring Cecilia Hellner på 070-668 64 22.  

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning  

Styrelsen 

---------------------------------------------- 

 

 

Fråga 1 Hyr du parkeringsplats av Brf Sicklahus? Svara genom att kryssa i ett alternativ.  

o Ja  (Om JA, gå vidare till fråga 4 på nästa sida) 

o Nej    

 

Fråga 2-3 till dig som INTE hyr parkeringsplats av föreningen: 

 

Fråga 2  Har du planer på att skaffa ett laddfordon (elbil eller laddhybridbil)? 

o Ja, inom ett år 

o Ja, inom två-tre år eller mer 

o Nej 

Fråga 3 Skulle ditt intresse för att skaffa laddfordon påverkas av om föreningen kan erbjuda 

möjlighet till laddplats?  

o Ja, ökar mycket  

o Ökar en del 

o Nej, påverkar inte alls 
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Fråga 4-8 till dig som hyr parkeringsplats av föreningen i dag: 

 

Fråga 4 Har du ett laddfordon, dvs. en elbil eller laddhybridbil?   

o Ja  (Om JA, gå vidare till fråga 6) 

o Nej   

Fråga 5 Om svaret på fråga 4 är Nej, har du planer på att skaffa ett laddfordon? 

o Ja, inom ett år 

o Ja, inom två – tre år eller mer 

o Nej 

Fråga 6 Skulle du vara intresserad av hyra en laddplats om möjlighet fanns?  

o Ja 

o Nej  

Fråga 7 Påverkas ditt intresse för att hyra parkeringsplats av föreningen av var i föreningens 

område den är belägen? Välj det alternativ som stämmer mest överens med din uppfattning. 

o Ja, avståndet till parkeringsplatsen är mycket viktigt. Det har stor betydelse för mitt 

intresse för att hyra parkeringsplats av föreningen.  

o Nej, avståndet till parkeringsplatsen är mindre viktigt. 

Förklaring till fråga 7: Om föreningen bygger laddplatser skulle antalet vanliga parkeringsplatser 

minska. Det skulle därför krävas viss omflyttning av platser. Vi vill med denna fråga undersöka om 

avståndet till parkeringsplatsen - oavsett om den har laddmöjlighet eller inte - är viktigt eller mindre 

viktigt. 

 

Hur ta betalt för laddplatser? 

Om föreningen ska bygga laddplatser är det rimligt att kostnaderna läggs på de som använder 

laddplatserna. Vanligt är att bostadsrättföreningar tar ut en extra fast månatlig avgift för 

parkeringsplatsen för att finansiera investeringen.  

Ett alternativt tillvägagångsätt är att medlemmen/lokalhyresgästen lånar ut/deponerar ett belopp 

som motsvarar investeringskostnaden. Skulle medlemmen flytta betalar föreningen tillbaka lånet 

med avdrag för laddutrustningens avskrivning.  

I båda fallen betalar medlemmen/lokalhyresgästen för den el som förbrukas. 

Fråga 8 Om föreningen beslutar att bygga laddplatser, föredrar du att föreningen tar betalt för 

investeringen genom att:  

o Ta ut en förhöjd månadsavgift för parkeringsplats med laddplats? Tillägget kan uppgå 

till cirka 250 kronor/månad.  

o Ta upp ett lån på ca 15 000 kronor från medlemmen/lokalhyraren?  

o Ingen åsikt 


