Brf Sköndalsterassen

Brf Sköndalsterassen ligger i lilla Sköndal i ett område från 2013. Föreningen
har 55 lägenheter fördelat på fem hus. Parkeringsplatserna finns utomhus
mellan husen och på en större parkering i närheten. Det är på den stora
parkeringen som tre laddstolpar med totalt sex laddplatser har installerats.
Hur, och av vem, väcktes frågan?
Det var en medlem som lämnade in en
motion. Styrelsen undersökte då
frågan och sen togs beslutet att
föreningen skulle installera
laddplatser.
Jag själv blev ordförande under
processen av att fixa laddplatserna så
det var den gamla styrelsen som tog
beslutet och gjorde upphandlingen.
Hur lång tid har hela processen
tagit från idé till färdig laddplats?
Ungefär 10 månader.
Hur gick ni till väga, från idé till
slutprodukt?
Eftersom det var den förra styrelsen
som tog beslutet och gjorde själva
upphandlingen kring vilken leverantör
som skulle installera laddplatserna, så
har jag ingen detaljerad insyn i hur det
gick till väga.

Mitt jobb när jag blev ordförande var
framförallt att söka klimatklivet och
samla ihop all information som
klimatklivet efterfrågar. Då vi hade ett
byte av styrelsen så tog det längre tid
för oss att ta fram allt till klimatklivet,
men då fick vi bra hjälp och de
förlängde vår ansökningstid.
Hur fördelar ni kostnaderna för
laddstationer och för elen?
Alla parkeringsplatser hade
motorvärmare sen tidigare och det
fanns redan el dragen för
motorvärmarna. Föreningen stod för
installationen delvis med hjälp av
klimatklivsmedel.
Parkeringsplatser med laddare har
samma hyra som tidigare.
Elbilsägaren betalar för den använda
elen.
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Hur har laddarna använts hittills?
Just nu står det vanliga bilar på
parkeringsplatserna men så fort någon
har införskaffat en elbil så kommer de
bli prioriterade.
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Har det funnits några ytterligare
positiva aspekter, utöver att kunna
ladda elbilar hemma?
I samband med installationen av
laddplatserna har föreningen också
kollat på kostnaderna av energi, både
ur ett ekonomiskt och miljömässigt
perspektiv. Det har resulterat i att vi nu
undersöker möjligheten att sätta upp
solpaneler på taken.
Har ni några tips till andra
föreningar som funderar på att göra
samma sak?
• Att fler än en person i styrelsen
arbetar med det och ser till att alla
är med och får insikt i vad det är
som görs.
• Dokumentera noga hur processen
ser ut och vad som görs så att
medlemmar och andra
styrelsemedlemmar lätt kan följa
processen.
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