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 Intresseförfrågan gällande installation av laddpunkter för 

 elbil i garageanläggningarna på Björktickegången och 

 Fårtickegången november 2021 

Obs!  

Slutligt beslut om eventuell installation av laddpunkter kan endast fattas vid en extrastämma, 

denna enkät är endast i syfte att undersöka ert intresse för laddpunkter för elbil. 

All denna information presenteras också på vår hemsida www.tickorna.se. 

Bakgrund 

Styrelsen i vår gemensamma garagesamfällighet fick i samband med årsmötet 2021 i uppdrag 

att utreda frågan kring installation av laddpunkter för elbil i våra garage. Som ett led i detta går 

vi nu ut med en intresseförfrågan till er medlemmar. 

I huvudsak finns det tre möjliga förslag/alternativ att förhålla sig till: 

 Samtliga 183 medlemmar med garage får en laddpunkt installerad i det garage som 

fastigheten nyttjar (kostnad ca. 10.000kr till 13.000kr efter bidrag per medlem)   

 Laddpunkt installeras för de som vill (byte av garage kommer behövas, kostnad ca. 

15 000kr per medlem)  

 Inga laddpunkter installeras (kostnad 0kr per medlem) Obs! Laddning av elbil ej möjlig 

för någon av våra medlemmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I ditt svar behöver tydligt framgå: namn, adress, fatighetsbeteckning och svarsalternativ. 

Om du lämnar in ditt svar i pappersform fyller du i uppgifterna på baksidan. 

 Vänligen e-posta ditt svar till styrelsen@tickorna.se eller lämna ditt skriftliga svar i Frida 

Ryholts brevlåda på Björktickegången 32, Obs! Endast ett svar per fastighet 

 

 Det är mycket viktigt att samtliga fastighetsägare svarar på denna förfrågan för att styrelsen 

ska kunna arbeta vidare med frågan inom en snar framtid. 

SVARET SKA VARA STYRELSEN TILLHANDA SENAST DEN 12/12 2021 
 

Med vänlig hälsning/ styrelsen på uppdrag av er medlemmar 

Fråga att ta ställning till som medlem och fastighetsägare  
(endast ett svar per fastighet) 

Vänligen ange det alternativ här nedan som ni anser stämmer in på hur ni i er fastighet ser 

på frågan kring laddpunkter för elbil i vår garagesamfällighet.  

Se svarsmöjligheter nedan. 

1. Jag/vi har redan en elbil och vill ha laddpunkter installerade. 

2. Jag/vi är intresserad av att skaffa en elbil och vill ha laddpunkter installerade. 

3. Jag/vi har inte elbil nu, men kan tänka mig/oss det i framtiden och vill därför 

att laddpunkter installeras, som jag/vi kan dra nytta av när elbil blir aktuellt. 

4. Nej, jag /vi är inte intresserad nu MEN det kan ändå vara intressant att vara 

med från början med hänsyn till framtida fastighetsvärde, gästladdning och 

nuvarande bidragsmöjligheter. 

5. Nej, jag/vi är inte intresserad alls. 

6. Vet ej/vill ej ta ställning i frågan. 

Obs! Laddpunkterna kommer omfattas av ett investeringsupplägg på ca. 5 år där 

garagesamfällighetsföreningen står för låneupplägg och avbetalningsplan för samtliga medlemmar.  
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Namn 

 

    

 

Adress Tel  (frivilligt) 

 

   

 

Fastighetsbeteckning  

 

ALBY 1:    

 

Vilket av svarsalternativen ni vill ange 

 

    

 


