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Dags att skaffa laddplatser till din bostadsrättsförening? Antalet elbilar ökar markant idag 
och elbilen är framtidens bil. Eftersom den bästa laddplatsen är bilens parkeringsplats 
under natten är det viktigt att bostadsrättsföreningar kan erbjuda sina medlemmar 
elbilsladdare.

Vill din bostadsrättsförening hänga med i utvecklingen och vara en del i att skapa 
ett hållbart samhälle, samt bli mer attraktiv och höja värdet på medlemmarnas 
lägenheter? Då är det en god idé att installera laddplatser.

Det finns två typer av laddstationer – laddboxar eller laddstolpar 
som har en eller flera laddpunkter. Laddboxar monteras på 
väggen i garage och laddstolpar installeras i anslutning till 
parkeringsplatser. 

Investera för 
framtiden med 
laddplatser!

MÖJLIGHET TILL
LADDPLATSSYMBOLER

OCH LADDBRICKOR
FÖR SMIDIGT

BETALNINGSSYSTEM



Ring oss redan idag på 0705 91 00 00 så går vi
tillsammans igenom dina behov och hittar den lösning 
som passar din bostadsrättsförening bäst!

Vid normalladdning laddas bilens batteri med ca 2 mil per timmes laddning vid 
installation på 1-fas 16A, vilket passar bra vid bilens ordinarie parkeringsplats. Bilens totala 
laddtid blir då mellan 6 och 25 timmar beroende på vilken bilmodell det gäller. 

När du anlitar oss på Sekond får du en helhetslösning där allt ingår, vi erbjuder 
exempelvis de laddplatssymboler du önskar och laddbrickor/smidigt betalningssystem 
utifrån ert behov. Dessutom levererar och installerar vi våra egna laddstationer, vilket gör 
det extra tryggt för dig som kund, då vi är experter på området.



Det pågår just nu en satsning på 
laddstolpar för att minska bilismens 
klimatpåverkan. Det är viktigt att se till 
att alla har tillgång till laddstolpar för att 
främja denna övergång till elbilar. Där har 
du som ägare av bostadsrättsförening ett 
ansvar - att göra det lätt och smidigt för 
medlemmarna att välja en elbil genom 
att ordna laddplatser. 

Det är också en smart idé att tänka 
framåt i planeringen av laddstationer, 

då behovet bara kommer att öka. 
Detta innebär att förbereda för fler 
laddstationer genom grundinvesteringar 
i hög säkringskapacitet och eventuell 
annan utrustning som behövs direkt, 
vilket sparar pengar längre fram. Detta 
är något som vi på Sekond hjälper dig 
med när vi går igenom era behov och 
tillsammans planerar er investering av 
laddstationer.

Klimatet behöver
laddstationer

Vad kostar det?
Priset per laddstation beror på om du väljer laddboxar eller laddstolpar. En 
laddbox kostar mellan 12000–20000 för utrustning och installation, medan en 
laddstolpe kostar mellan 20000–50000 kr inkl. markarbete och kabeldragning. 
Man kan ansöka om bidrag hos Naturvårdsverket som uppgår till max 50% av 
kostnaden (max 15 000:- per laddpunkt).

Investeringen i laddplatser ökar värdet på din fastighet och gör din 
bostadsrättsförening mer attraktiv för potentiella lägenhetsköpare.



• Undersök intresset av laddplatser 
bland medlemmarna. Lös frågan 
om hur investeringen ska finansieras. 
Den kan fördelas mellan föreningen 
och användarna på olika sätt, till 
exempel att föreningen står för allt 
men tar ut kostnaden genom en 
höjd parkeringsavgift. Diskutera även 
debiteringsalternativ för användning 
av laddplatserna. Välj den typ av 
laddplats som passar er bäst – 
laddningsboxar som man sätter 
på väggen i befintliga garage eller 
laddstolpar för utomhusparkeringar. 
Ta fram preliminärt förslag för antal 
laddplatser, placering och kostnader.

• Kontakta oss för att gå igenom era 
behov och få en offert. Vi är med 
er hela vägen från planering till 
installation, inklusive alla detaljer 
som enkelt betalningssystem och 
laddsymboler. 

• Beställ laddutrustning och installation.

• Ansök om ekonomiskt bidrag 
hos Naturvårdsverket, vilket görs 
elektroniskt via deras hemsida.

• Installationen kan börja!

Jag vill investera i laddplatser till 
min bostadsrättsförening – hur går 
jag till väga?

KONTAKT

Kardanvägen 70,
461 38 Trollhättan, Sweden

info@sekond.se

070-591 00 00 

Sekond.ses ekond.se

Ring oss på 0705 91 00 00 så 
går vi tillsammans igenom 
dina behov och hittar den 
lösning som passar din 
bostadsrättsförening bäst!


