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Extra infoblad om radgaragen 

 

Kallelse till möte med Lantmäteriet  

Vår förening hade en extrastämma våren 2022 där ni medlemmar enhälligt beslöt att ansöka 

till Lantmäteriet om att ändra samfällighetens anläggningsbeslut. Ändringen skulle innebära 

att vi kan uppgradera elanläggningarna i radgaragen för att kunna installera laddstationer i 

dessa. Därmed kan de medlemmar som skaffar laddbara bilar även ladda dessa i sitt 

radgarage. Alltmer laddbara bilar säljs i Sverige och i nuläget är mer än hälften av alla nya 

bilar som säljs laddbara bilar. 

Arbete har tagit tid då det varit hög belastning på Lantmäteriet, Göteborg Energi m.fl. Nu har 

vi dock kommit så långt att den Lantmätare som sköter vårt ärende kommer att kalla till ett 

informationsmöte med oss fastighetsägare i vår samfällighet. Kallelsen skickas ut som brev 

till alla fastighetsägare i slutet av nästa vecka (vecka 4). Man väljer själv om man vill delta 

eller inte. 

Mötet kommer att ske onsdagen den 1 mars kl 15.45–16.45 i Kajutan, Backatorpsskolan. 

Tyvärr kunde vi inte lägga möte senare på kvällen. 

Syftet med mötet är att Lantmätaren skall informera om förändringen av elnätet och 

konsekvenserna för anläggningsbeslutet samt att vi skall få möjlighet att ställa frågor och ge 

synpunkter. Efter mötet kommer lantmätaren att värdera det som sagts och fatta beslut i 

frågan. Om beslutet blir positivt, som vi hoppas, kan vi sedan begära in anbud på 

installationer och när vi fått in anbuden kommer vi kalla till en extrastämma så att 

fastighetsägarna med radgarage får ta beslut om anbuden. 

Allt detta tar tid som ni säker förstår och det är svårt att bedöma när allt är klart. Kanske kan 

allt vara klart för laddning i radgaragen i slutet av 2023? 

Observera att det bara är fastighetsägarna som har radgarage som kommer att betala 

för uppgraderingen av elnätet. Ni som har fristående hus kommer således inte att få 

några kostnader för detta. 
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