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Information om blivande laddplatser
På föreningens årsmöte 2017 antogs ett förslag från styrelsen att anlägga laddplatser för laddbilar.
Projektet beräknas kosta 450 000-500 000 kronor och föreningen har beviljats 200 000 kr i
investeringsbidrag från Klimatklivet. Föreningen har inlett ett samarbete med företaget eWays
(www.eways.se) om installation av laddstolpar. Laddstolparna kommer att installeras längs med pplatserna 5001-5014 i början av Skönstaholmsvägen. Arbetet kommer att påbörjas i månadsskiftet slutet
av april/maj och beräknas vara slutfört senast runt halvårsskiftet.
Styrelsen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för köhantering och tilldelning av dessa nya laddplatser
som sammanfattas nedan. Grundprincipen är att ingen som idag hyr någon av p-platserna 5001-5014 ska
bli utan plats samtidigt som de nya laddplatserna så fort som möjligt ska hyras ut för det ändamål de är
avsedda för – nämligen laddbilar.
En ny laddplatskö kommer att inrättas. Den som är intresserad av att skaffa laddbil ställer sig i
laddplatskön. Laddplatskön kommer att öppnas fr o m 2018-07-01. När man kan uppvisa en handling (t ex
köpeavtal, privatleasingavtal eller dokument från arbetsgivare som visar att man har en laddbil som
förmånsbil) har man rätt till en laddplats. Laddplatsen ska börja användas för laddbil inom tre månader,
annars dras erbjudandet om laddplats tillbaka. Gör man sig av med sin laddbil har man inte längre rätt till
laddplats.
Om laddbilsägaren redan hyr en av platserna 5001-5014 står man kvar på sin plats, men betalar den
högre laddplatshyran. Befintliga fossilbilsägare på platserna behåller sin nuvarande hyra.
Om laddbilsägaren sedan tidigare hyr en vanlig p-plats någon annanstans i området sker ett byte. Den
fossilbilsägare som hyrt p-plats bland p-platserna 5001-5014 kortast tid får byta till laddbilsägarens
tidigare p-plats och laddbilsägaren tilldelas fossilbilsägarens plats bland p-platserna 5001-5014. Det
innebär att principen ”sist in - först ut” kommer att råda bland fossilbilsägare på platserna 5001-5014.
Om laddbilsägaren inte hyr en vanlig p-plats sedan tidigare måste laddbilsägaren vänta tills en vanlig pplats blir ledig. När en vanlig p-plats blir ledig går denna p-plats till den som står först i laddplatskön varpå
ett likadant byte som beskrivits ovan sker. Den som står i laddplatskön prioriteras alltså framför den som
står i kö för en vanlig p-plats.
Hyran för laddplatserna är inte fastställd ännu men kommer att inkludera hyra av plats, en
schablondebitering för elkonsumtion, eWays administrativa avgift samt avbetalning på föreningens
investeringskostnad.
Vid frågor eller synpunkter, vänligen kontakta styrelsen på info@skonstaholm.se
Med vänlig hälsning,
Styrelsen

