Sex anledningar att fixa laddplats!
Här är sex anledningar till varför bostadsrättsföreningar och fastighetsägare borde
installera laddplatser för elbilar och laddhybrider.

Användandet av elbilar ökar och fler behöver ladda elbilen
Användandet av elbilar ökar och den bästa laddplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats.
Att ladda vid hemmet är säkert och bekvämt.

Ingen avancerad installation
Det som behövs är framdragning av el och installation av en laddbox. Arbetet utförs av en
certifierad elinstallatör och är inte avancerat. Det är viktigt att kolla med sitt nätbolag att det
finns tillräckligt med ledig effekt i fastigheten och/eller i området. Se Lätt att fixa laddplats och
Steg för steg-guide.

Statliga pengar kan betala halva kostnaden
Priset för en laddbox i garage är cirka 5 000-12 000 kr och installationen cirka 2 000-6 000 kr.
Ekonomiskt stöd går att söka för halva investeringskostnaden, se Vägledning för ansökan till
Klimatklivet. Resterande kostnad kan tas ut genom höjd parkeringsavgift och
klimatinvesteringen medför då inte någon merkostnad för föreningen.

Flera föreningar har laddplatser
Allt fler bostadsrättsföreningar fixar laddplatser. Ta gärna kontakt med dem som redan
installerat laddplatser för att få hjälp och stöd. Intresset är nu stort från de boende och många
föreningar planerar en utbyggnad av fler laddplatser.

Ökar försäljningspriset på lägenheterna
En förening med laddplatser är attraktiv för potentiella lägenhetsköpare. Flera
fastighetsmäklare bekräftar att det ger ökat intresse vid försäljning. Du som boende kan
skriva en motion om laddplatser, se Exempel på motion till föreningsstämman.

Det är lätt att fixa laddplats - här finns samlad information
På www.fixaladdplats.se finns all information och en instruktionsfilm som gör det lätt att fixa
laddplatser. Här finns vägledning om hur man ansöker om statliga pengar, steg för steg-guide
om installationen och exempel på offertsvarsmall.
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