
Inkomna motioner till årsmötet 2020 i Linnea koloniförening 
 
Motion 1 
Håll en utbildning i hjärt- och lungräddning 

Linnea koloniförening har en hjärt- och lungräddningsutrustning på expeditionen. Att den 
finns där och hur den fungerar och används om någon skulle drabbas av akuta problem är 
det dock inte alla som har klart för sig.  

Sommaren 2018 hölls en uppskattad utbildning i hjärt- och lungräddning. Den gången 
deltog ett 30-tal personer. Men vi behöver vara så många som möjligt som känner till hur 
utrustningen används, så att vi blir fler som kan rädda liv. Medelåldern hos medlemmarna 
är hög och ju fler som behärskar utrustningen desto större chans har vi att rädda livet på 
en granne om ett akut tillstånd skulle inträffa. 

 
Förslag: 

Styrelsen får i uppdrag att ordna så att en utbildning i hjärt- och lungräddning hålls där 
medlemmarna också får lära sig hur föreningens hjärt- och lungräddningsutrustning 
fungerar. 

Jörgen Pettersson, lott 168  

 
Styrelsens svar: 
Styrelsen delar motionärens syn på att det är viktigt att det finns många kolonister som kan 
hantera hjärtstartaren och känner till att den finns i biblioteket. Vi kommer att undersöka 
om det är möjligt att genomföra en utbildning under 2020 (om inte rådande coronaläge gör 
en sådan utbildning olämplig just denna sommar). Vi kommer även att se till att den lista 
uppdateras som finns vid hjärtstartaren om vilka som gått utbildningen. Styrelsen planerar 
vidare att tydligt informera via föreningens informationskanaler om att hjärtstartaren finns 
och uppmana kolonister som har kunskaper att hantera sådana att kontakta styrelsen, så de 
kan läggas till på listan över personer att kontakta i händelse av att apparaten behöver 
användas. 

 

Motion 2 

Undersök möjligheten att sätta upp laddstolpar för elbil 

Allt fler idag väljer att skaffa en miljövänligare bil. Många funderar på om nästa köp ska bli 
en elbil. För att vi medlemmar på kolonin ska kunna ha en elbil behövs laddstolpar. Det 
skulle vara positivt för föreningen att kunna erbjuda sina medlemmar en eller ett par 
laddstolpar för laddning av elbil. Det fungerar inte optimalt att ladda vid sin egen stuga, då 
de smala vägarna blockeras under tiden bilen laddas.  
 

Förslag:  

Styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att sätta upp en eller flera laddstolpar på 
koloniområdet i anslutning till lämplig parkeringsplats.  

Jörgen Pettersson, lott 168 
 



 
Styrelsens svar: 

För att komma bort från fossila bränslen är det nödvändigt att andelen elbilar ökar – och 
därmed bör vi närmaste åren räkna med ökad efterfrågan på laddningsmöjlighet från 
kolonister. Vi delar motionärens syn på att vi som förening behöver titta vidare på detta 
samt se vad det kan kosta och vilka regelverk som finns. 
 
Styrelsen har under våren kontaktat såväl Koloniträdgårdsförbundet som Stockholms 
Koloniträdgårdar (regionorganisationen) för att höra om råd i frågan. Ingen av dessa 
organisationer hade haft frågan uppe till diskussion tidigare. Det råd Stockholms 
Koloniträdgårdar gav oss var att kontakta Stockholms stad för att höra kring regelverk och 
intresse från staden att sätta upp laddstolpar. Detta har vi gjort och fått veta vilka platser 
som anvisas för att anlägga laddstolpar på stadens mark, och där finns ej marken vid Linnéa 
koloni med. 
 
Styrelsen har vidare varit i kontakt med företag som installerar laddstolpar och för att de ska 
ge en så korrekt prisbild som möjligt samt se hur förutsättningarna ser ut så gör de ett 
platsbesök som kostar 3000 kr. Därefter kan de ge en korrekt offert och de 3000 kronorna 
får man senare tillbaka om man väljer att gå vidare. De vill även att vi först och främst ser 
över hur stort behovet är för att kunna veta hur vi ska dimensionera idag och framtidssäkra 
lösningen på smartaste sättet. Man kan även ansöka om att få 50 procents stöd för laddare 
genom Naturvårdsverket. Svaren vi fått från olika bolag är att vi som sagt först ska ta reda 
på hur stort behovet är och utgå från det. 
 
För att styrelsen ska kunna diskutera frågan vidare behöver vi veta hur stor efterfrågan är på 
laddstolpar. Då ska även aspekter som hur finansiering kan ske och om det går att hitta en 
rättvis modell för debitering för användning av laddstolparna vägas in. 
 

Bromma 2020-05-13 
Styrelsen  
Linnéa koloniträdgårdsförening 


