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Projektet med att få möjlighet att ladda elbilar inom Nyalands 
samfällighet har stoppats 

Bakgrund 

Under 2017 fick dåvarande styrelse i Nyaland 
förfrågningar från medlemmar om att kunna 
ladda elbilar i samfällighetens garagelängor. 
Styrelsens representant Jan Winnerby tog 
uppdraget att undersöka hur detta behov 
kunde tillfredsställas eftersom hela styrelsen 
såg positivt på förfrågan. Jan lade ned ett 
stort arbete genom att besöka mässor, söka 
på Internet och träffa olika företag som 
arbetar med infrastruktur för elbilar. 
 
Styrelsen presenterade sedan en motion på 
årsstämman med en presentation av 
förslaget inklusive budgetförslag som även 
hade publicerats för medlemmarna innan 
årsstämman. Förslaget byggde på en 
självfinansiering av de första 21 ladd 
platserna över en 5 års period genom att de 
som kommer att bruka ladd platserna betalar 
en månatlig avgift samt avgift för 
elförbrukningen.  
 
Vid presentationen framfördes även att detta 
kan vara inom en s k gråzon gällande 
tolkningen av stadgar och lagstiftningar som 
gäller för samfälligheter. Årsstämman 
informerades även om att styrelsen lämnat in 
en bidragsansökan till Naturvårdsverket som 
skulle vid godkännande ge 50% av totalt 
summan på 440 000:-.  
 
Beslutet från årsstämman blev att bifalla 
styrelsens motion under förutsättning att 
bidraget från Naturvårdsverket blir beviljat. 
 

Styrelsens arbete baserat på årsstämmans 
beslut 

Styrelsen erhöll den 17/5-2018 beslut om att 
bidragsansökan beviljats. Efter en diskussion 
som uppkom inom styrelsen huruvida detta är 
i enlighet med tolkningar av stadgar och lagar 
så kallades styrelsen in till ett extra möte där 
även styrelsens revisorer deltog. Alla fick 
möjlighet att uttala sig och efter det enades 
alla om att vi skulle arbeta vidare med att 
påbörja installeringen enligt årsstämmans 
beslut. Vid detta tillfälle tillfrågades även 
revisorerna (som var närvarande på hela 
mötet) och de hade då inget att erinra mot 
beslutet.  
 
Jan formade en arbetsgrupp som påbörjade 
sitt arbete. En vecka senare erhåller 
styrelsens ordförande ett PM från en av 
revisorerna där hon bestämt påvisar att den 
tolkning hon har gjort av stadgar och lag gör 
att hon inte kommer kunna föreslå att 
styrelsen beviljas ansvarsfrihet om projektet 
drivs vidare eftersom beslutet tagit av 
årsstämman anses felaktigt. 
 
Beslut av styrelsen 

Styrelsen beslutade på nästa styrelsemöte att 
stoppa projektet med ladd platserna och 
tacka nej till bidraget från Naturvårdsverket 
på 220 000:- med bakgrund av det inkomna 
PM:et från en av revisorerna samt att det inte 
går att tydligt tolka stadgar och lag i någon 
riktning gällande samfälligheters möjlighet till 
att erbjuda ladd möjlighet till medlemmar och 
därför riskerar styrelsen att ej beviljas 
ansvarsfrihet vid nästkommande årsstämma 
enligt inlämnat PM. 
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