
Bromskärs Elbilsladdning ekonomisk förening 

 

Protokoll 2020-2 fört vid föreningens styrelsemöte den 22 juli 2020 

Närvarande: Per Hedérus, Jan Kilgren och Johan Sintorn 
Frånvarande: Tim Pettersson och Bengt Wånggren 

Plats: Zoom rum 4689952405;  
08 505 00 828 och ange kod 468 995 2405  eller https://us02web.zoom.us/j/4689952405. 

§ Föregående möte 

Föregående möte var konstituerande möte 2020-07-11 

§ Rapporter 

Johan rapporterade att 19 inträdesavgifter inkommit till Bromskärs Hamns BG per måndag 20 
juli. Ytterligare tre har förklarat att de betalat sent och två potentiella deltagare har tackat nej.  

Vi har nu 22 definitiva deltagare. 

§1 Bidragsansökan till Naturvårdsverket 

Naturvårdverket har 99 miljoner kvar i bidragspotten per i måndags 20 juli. Vi räknar med att 22 
ladd-platser kan klaras på 25 ampere anslutning med hjälp av hård tidsdelning men känner inte 
till prisskillnad eller tillgänglighet på större säkringstal, vilket rimligen skulle krävas för 30 
platser. I ansökan till Naturvårdverket anges konstigt nog inte antalet ladd-platser men ett 
resonemang förs att vi inte bör söka för litet bidrag eftersom nytt bidrag inte kommer kunna 
sökas för samma fastighet. 

BESLUTADES att Per sammanställer en ansökan om bidrag motsvarande 30 platser grundat på 
den offert som bär namnet ”Offertpresentation Bromskär Brygga 2020.06.23.pdf”. Den skickas 
till naturvårdsverket efter snabb granskning per mejl av övriga. 

§ 2 Ansökan om elanslutning hos Vattenfall 

Ansökan om ny anslutning hos Vattenfall bör enligt deras hemsida göras av auktoriserad el-byrå. 
Vi behöver också förstå om det är klokast att söka för mer än 25 ampere från början. 25 ampere 



ingår i Vattenfalls fastpriserbjudande och kan vara enklare att få levererat. Det kan vara svårt att 
få tag på folk i semestertider men enligt uppgift har Vattenfall ca 26 veckors handläggningstid så 
det är viktigt att få igång processen. 

BESLUTADES att Per & Tim försöker få hjälp av någon byrå, tex Furusunds el, för att får fram 
offert från Vattenfall. Vi är beredda att betala för den hjälpen eftersom vi inte vill binda oss vid 
en leverantör innan vi har hela offerten. 

§ 3 Ekonomibyrå 

Johan hade talat med den ekonomibyrå som Bromskärs Hamn utnyttjar – Helen Sandberg 
Redovisningsbyrå AB. Helen Sandberg har 070-878 67 79. De kan åta sig uppdraget och tar 605,- 
/h 
BESLUTADES att Jan tar kontakt med Helen Sandberg och anlitar henne.  

§ Övriga frågor 

UPPDROGS Johan att registrera om föreningen med adress c/o Johan Sintorn, Nedre Slottsgatan 
6, 753 09 UPPSALA 

UPPDROGS Per att med hjälp av Tim och Bengt förbereda upphandlingsunderlag inför nästa 
möte. 

§ Nästa möte 

Nästa möte hålls onsdagen den 12 augusti kl 19 på samma plats: Zoom rum 4689952405;  
08 505 00 828 och ange kod 468 995 2405  eller https://us02web.zoom.us/j/4689952405 
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