
 

 

 

Inkomna svar på Enkäten 

Enkät sammanställning per 30 mars 2022 

 

 

 

 

 

78 Fastigheter har besvarat enkäten – 96%  

Inom 21 månader vill 10 fastigheter kunna ladda (12 % av alla 81 inom Samfälligheten) 

Inom 8-10 års period vill 40 fastigheter kunna ladda  

Över 50 kommentarer har inkommit och samtliga redovisas här. 

Har I dag Bil som Plan Framtiden skaffa hybrid/elbil

vill kunna ladda nu. antal

Svar inkommit Ant Elbil Ant Hybrid 2022-2023 2024-2025 2026-2027 2028-

78 3 1 6 14,5 8 8

96%

Summa ack: 10 24,5 32,5 40,5

% av fastigheter) 12% 30% 40% 49%



 

 

 

 

 

Kommentarer: 

 

övriga kommentarer 

  

  

EBil. Har ingen bil och kommer inte att skaffa 

Jag är inte intresserad av att köpa en elbil, fanns ej något att kryssa i om det!  

ingen elbil för oss 

jag behöver ingen elstolpe då jag inte tänker skaffa någon till bil 

Jag anser det vara en prioriterad satsning för Väppeby för bereda och investera i utrustning för 
elbilsladdning 

Svårt att svara på, då elpriserna och oljepriserna skenar och framtiden verkar svårbedömd bl.a. på 
grund av kriget i Ukraina 

Vi ämnar inte skaffa elbil. 

har ingen plan för inskaffning av elbil i framtiden 

Vi har 1 elbil idag och planerar på att ha kvar den framöver samt nästa bil blir högst troligt en elbil. 

? 

vi har inget behov av detta och kan ej planera framåt heller så mycket 

Vi på kantarellstigen X har ingen laddhybrid eller elbil idag och har inte någon fast plan på om 
detta skall införskaffas under kommande 10 år eller inte. 

Inte intresserad av elbil.... 

skall ej ha ngn elbil diesel for life 

En tanke, att nyttja baksidan av garagen (där det går Övre + nedre) ) som P-platser med EL-
laddning monterad på utsidan av garagen. Borde underlätta och vara en snabb väg att 
tillgängliggöra EL-laddning utan större kostnad och då tillgänglig för alla, boende som besökare. 

inga 

·    Då alla i området kanske inte ens har bil så är frågan hur elstolpar skall finansieras. Med tanke 
på kommande höjda samf. Avgifter, då detta sker för enskilda medlemmar och inte gynnar alla. 
Hur är det tänkt att alla skall få tillgänglighet till laddning. Hur blir det med elabonnemang för 
detta? Skall samfälligheten stå för detta?! Finns det stöd i samfälligheten stadgar som tillåter att 
enbart vissa medlemmar skall gynnas på samfälligheten bekostnad. Vem vet om staten senare 
bidrar till likande projekt.  

vi har ingen i dagsläget. Kommer ev under 2024-2025 vara intresserad av att skaffa 1 

har inget intresse i el uttag 

Jag beräknar anskaffa en laddhybrid eller elbil 2024-2025 

har ingen bil därför ingen el laddning 

jag vet inte om jag ska ha nån elbil men de är väl bra och framtidssäkra elbil kommer väl alla ha 
senare 



Eftersom vi inte har några planer idag på att flytta från vår fastighet styrs ett inköp av en 
laddhybrid/elbil helt av när tillgång till laddning finns inom samfälligheten. 

ingen elbil för oss 

Vet inte när och om vi ska skaffa oss elbilar inte inom de närmsta 4 åren iallafall 

Vi har ingen tanke på att skaffa elbil. 

Tänker inte köpa elbil 

Troligtvis är en laddhybrid alternativet vid nästa bilbyte (ca 2023-2024). Skatt/bonuseffekter, 
framtida elpriser och körmönster är faktorer som måste beaktas vid tidpunkten för val av bil.  

så för oss är det inte aktuellt i dag. Lär dröja några år. 

Inköp av elbil avhängt möjligheten att ladda hemma. Behåller nuvarande hybridbil tills dess. I 
värsta fall köpa en ny hybridbil.  

Ingen hybrid/elbil i dagsläget och inte någon plan för det heller i nuläget. 

Svaret är Nej på samtliga frågor 

Nej vi ämnar inte skaffa elbil. Kunde inte använda enkäten utifrån vårt svar. 

Vi kommer nog inte att införskaffa en el/hybrid bil under den närmaste framtiden( ej innan 2028). 
Att  

har inte plan att köpa nu men i framtiden kommer det säkert bli. Uppskattar jobbet som ni gör 

: Är husvagnsägare och skulle förmodligen redan åka omkring med en hybrid om det inte vore för 
husvagnen. Sladden skulle…typ…bli alldeles för lång. Dagens elbilar klarar helt enkelt inte att 
bogsera tunga grejer utan att förbruka så mycket el att räckvidden blir för liten. 

Min tanke gällande detta är att låta varje fastighet själv stå för installationen i sitt garage. Det 
samfälligheten då behöver göra är att säkra upp befintlig el samt den dagen den boende vill 
installera laddare så kopplar ni in en elmätare på dennes el så att samfälligheten kan separera 
kostnaden och fakturera vederbörande. (Dels för el men även för elmätaren)på detta sätt behöver 
inte övriga "drabbas" av högre kostnader 

Vi har i nuläget inga sådana planer. Men dessa kan såklart komma att ändras. Vi anser dock att det 
såklart är av stor vikt att förse området med laddstolpar.  

Svårt att svara på beroende på allt som händer i världen nu. Tycker dock vi ska ”framtidssäkra” 
/kalkylera med att alla kommer /kan ladda elbil framtiden. Mvh 

Hej  EL bil är ej aktuellt  för oss  

Vi har inte planerat inköp av elbil i år eller nästa. Men efter utvecklingen senaste två veckorna 
kanske det blir en innan mars är slut  

Svarar 0 på alla frågor angående elbil /hybrid 

Jag vet inte när jag kommer köpa elbil, men när jag gör det så vill jag kunna ladda den hemma. 
Laddningsmöjligheten är en av anledningarna till att jag inte väljer att köpa elbil idag 

Vi har varken i dagsläget eller i framtiden planer på att införskaffa någon elbil  

Just nu har ingen planen att köpa elbil. Men fram tiden kanske kommer köpa. När vet jag inte. 
Men jag uppskattar det jobb ni gör 

I framtiden kommer jag att skaffa en elbil, men jag kan inte ange någon tid för detta eftersom det 
är en stor kostnadsfråga inte minst för mig som ensamstående, och där renoveringar på huset 
(taket) går före. Den dagen jag måste köpa ny bil kommer det att bli en elbil. (Den jag har idag har 
ett antal år och mil på nacken redan nu.) 

inga planer för oss att skaffa elbil 

Det skulle vara idealiskt om det gick att ladda i garaget 

inga 

Har ej råd med elbil.       

Fundera på om dessa skall bli hyrplats med ladd box? * när nuvarande hyresgäst säger upp så sker 
uppgradering och hyran höjs 



Fundera på om dessa skall bli hyrplats med ladd box? * när nuvarande hyresgäst säger upp så sker 
uppgradering och hyran höjs 

För mig hänger denna fråga samman med våra garage som är i minsta laget för en modern bil. 
Själv törs jag inte köra in min bil i garaget då det är extremt tajt så den får tyvärr stå utomhus hela 
vintern. Jag hade tänkt väcka frågan på stämman, alltså ifall fler än jag funderar på om det vore 
möjligt med någon typ av uppgradering av garagen. Om fler hushåll i området är intresserade 
skulle vi kunna undersöka vad kostnaden skulle bli för att till exempel ersätta något av garagen 
med en länga med moderna och rymliga carports. Inklusive laddmöjlighet för elbil. Alternativt 
bygga en sådan länga på någon av dagens utomhusparkeringar 
 

o   Vi anser att det bör installeras laddare på alla garageplatser. 

o   Vi anser att det bör installeras laddare på alla yttre parkeringsplatser (vid gräsytor). 

o   Vi anser att ladd platserna bör aktiveras med exempelvis personliga ”abonnemangskort”, dels för 

att de externa platserna inte blir personliga, dels förhindrar att någon åker snålskjuts på föreningens 

ladd platser. 

o   Effekt/ström/förbrukning på en   debiteras till den som ”aktiverar” ladd platsen, förslagsvis direkt 

från ”vår” elleverantör, alternativt att det styrs beroende på ”abonnemangskortet”. Men huvudsaken 

är att samfälligheten inte blir ett mellanled i debiteringen. 

o   Tillgång till ladd platser ”vid hemmet” möjliggör framtida införskaffande av laddhybrid/elbil. 

o   Tillgång till ladd platser ”vid hemmet” gör området och våra fastigheter mer attraktiva. 

o   Utan tillgång till ladd plats minskar incitamentet att skaffa laddhybrid/elbil. 

o   Utan tillgång till ladd plats minskar områdets och fastigheternas attraktionskraft. 

o   För vår del så är behovet av hushållsnära laddning (i garage och yttre p-plats) nästan ett ”krav” 

före inköp av el/ladd-bil. 

 

Stort Tack till alla ni 78 som besvarat enkäten och inkommit med bra synpunkter och att vi nu har en 

bra bild av hur intresset ser ut. 

 

Styrelsen 


