Exempel på motion
Till bostadsrättsföreningens stämma
för beslut om installation av laddstation
Så här skriver du en motion
1.
2.
3.
4.
5.

Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
Skriv vad ärendet handlar om.
Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
Skriv under dokumentet med ditt namn.
Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse.

Använd gärna mallen nedan.

Bostadsrättsföreningen xx
Motion till föreningsstämman den xx/xx 2019 angående installation av laddstation
Bakgrund
Användandet av elbilar ökar och fler behöver ladda elbilen. Många föreningar har redan en laddstation och allt fler
bostadsrättsföreningar håller på att fixa en laddstation. Nu är tiden inne för att vår bostadsrättsförening också
beslutar att göra detta. Den bästa laddstationen är bilens ordinarie parkeringsplats – att ladda vid hemmet är
enkelt och bekvämt.
Insats för miljön och ökar försäljningspriset på lägenheterna
Att fixa en laddstation är en insats för miljön och det ökar värdet på vår fastighet! Att vara miljövänlig ger också
goodwill för föreningen. En förening med miljötänk är attraktiv för potentiella lägenhetsköpare och ökat intresse
kan leda till högre försäljningspris. Flera fastighetsmäklare bekräftar att intresset för elbilar har medfört
prisökningar på lägenheter som har en laddstation.
Lätt att fixa
En laddstation är inte särskilt krävande att fixa. Det som behövs är framdragning av el och installation av en
laddbox. Arbetet är inte avancerat och utförs av en leverantör och en behörig elinstallatör.
Här finns information
På eon.se/laddlosningar-brf finns information som gör det lätt att fixa en laddstation. Här kan ni ta del av vår steg
för steg-guide och få vägledning i hur ni arbetar med frågan om laddstation i styrelsen. Ni kan också räkna ut den
uppskattade kostnaden för laddstationen och få tips och inspiration från andra bostadsrättsföreningar och
samfälligheter som installerat en laddstation med oss.
Förslag till beslut
Jag/vi föreslår föreningsstämman besluta att installera en laddstation med x st laddpunkter för x st elbilar.
Förnamn Efternamn (eventuellt kompletterat med lägenhetsnummer)

