Enkät om intresse för att hyra laddplats
Styrelsen har delat ut en enkät för att undersöka intresset för att hyra laddplats till elbil. Enkäten
delades ut till de medlemmar som antingen hyr parkeringsplats, eller står i kö för att hyra en plats.
Sammanlagt delades 45 enkäter ut till de 22 till medlemmar som hyr parkering och de 23
medlemmar som står i kö. Av dessa svarade 13, respektive 10 medlemmar på enkäten. Bortfallet
var alltså ca 50 %.
När det gäller intresset för att hyra laddplats är andelen intresserade avsevärt större bland de som
står i kö, än bland de som redan hyr en parkering. Samtliga av de som står i kö är ganska eller
mycket intresserade, medan 6 av13 som hyr parkering är intresserade och endast 2 av dessa är
mycket intresserade.
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Det nns också en tydlig skillnad när det gäller planerna på att köpa en elbil. Ingen av de som hyr
parkering planerar att köpa en elbil inom det närmsta året. Totalt 6 personer planerar dock att
köpa en elbil på längre sikt. Bland de som står i kö är det betydligt er som planerar att byta till
elbil. Alla utom en svarar att de kommer att göra det. Fyra anger att de kommer att byta inom ett
år och fem att de kommer att göra det på längre sikt.
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Utifrån dessa enkätsvar konstaterar styrelsen att det inte nns något omedelbart behov av att
installera laddplatser, men att behovet kommer att nnas inom något år och att arbetet med att
möta detta behov behöver påbörjas inom en snar framtid.

