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Enkätsvar intresse laddbox (november 2021)  

Tusen tack alla för att ni tagit er tid att svara på enkäten! Den hjälper oss mycket i nästa steg 

som är att ta in offerter. Tack också för deltagande och bra frågor på mötet! Vi tar med oss 

era frågor med ambition att besvara dem inför årsmötet. 

Vi har fått in 52 svar totalt (35 digitalt, 17 via papper). Nedan ser ni svaren; 46% har 

ambition att köpa laddbox inom 1-3 år, 29% inom 3-5 år, och 25% är inte intresserade i 

dagsläget. 

 

Vi kommer nu ta in offerter leverantörer (siktar på ca 5), i dagsläget Jonassons El (Fagottens 

kontakt), Eon, Bravida samt OKQ8.  Om ni har fler förslag är ni välkomna att kontakta Olof 

Dahlberg, Basunvägen 75/olofhan@gmail.com / mobiltel 0767-222 800. 

Så snart vi har en kostnadsbild kommer elbilsgruppen engagera styrelsen för att diskutera 

investeringsalternativ. Inför årsmötet kommer ni få en sammanställning och vi kallar till 

ytterligare informationsmöte. Beslutet på årsmötet kommer röra:  

1) vill vi möjliggöra elbilsladdning i garagen (och därmed uppgradera elnätet)?  

2) om svaret är ja, hur finansierar vi detta?  

3) principer för underhåll och eventuella nästa steg 

Obs! För att hålla er löpande uppdaterade med senaste information samt minska 

printkostnader kommer framtida uppdateringar postas på hemsidan med en notis på 

gårdarnas tavlor. Ni kan alltid höra av er till styrelsen eller elbilsgruppen om ni behöver 

hjälp. 
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Arbetsgruppens kontaktuppgifter vid ytterligare frågor: 

Caroline Börjesson, Basunvägen 53. caroline@gsl.nu Mobiltelefon: 0702-337877 

Ann-Sofie Freiholtz, Basunvägen 49. Annsofie.freiholtz@gmail.com. Mobiltelefon: 0730-

703628 

Olof Dahlberg, Basunvägen 75. olofhan@gmail.com Mobiltelefon: 0767-222 800 

Maria Skaring, Trumpetvägen 4. mia.skaring@gmail.com Mobiltelefon: 0730-715320 

Patrik Strömberg, Basunvägen 55. patrikstromberg@gmail.com Mobiltelefon: 0702-296846 
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