
Styrelsens motioner till Gothems sockenförenings årsmöte 12 mars 2023 

 

 

1) Sockenföreningen har ett antal sektioner för olika ändamål. Den största är sektionen för 

byggnader och underhåll. I den ingår kommittéerna för sojde, Fjärdinge änge och 

Prästladugården. I praktiken fungerar dock kommittéerna som tre självständiga sektioner, med 

var sin sammankallande. Styrelsens föreslår att årsmötet beslutar att de också formellt blir 

självständiga sektioner, med var sin sammankallande som utses av årstämman.  

 

2) Styrelsen i Gothems sockenförening gavs vid årsmötet 2022 i uppdrag att undersöka 

förutsättningarna för att installera solceller på taket på bygdegården och sätta upp en eller ett par 

laddstolpar för elbilar på parkeringsplatsen framför bygdegården.  

 

Under året har tre vi tagit fram tre offerter, som granskats och jämförts. Med dem som underlag 

ansökte vi om och fick investeringsbidrag för solceller från Region Gotland med 200.000 kr.  

Med bidraget kan vi nu gå vidare och söka solcellsstöd också från Boverket, som bara lämnar 

stöd till sökande som också fått kommunalt/regionalt stöd. Vi har börjat undersöka de juridiska 

och formella villkoren kring produktion och försäljning av el från solceller. Vi har nyligen fått 

klartecken för installation från GEAB, som är nätägare.   

 

Ett beslut om att installera solceller är ett långsiktigt åtagande och en investering med positiva 

konsekvenser för klimat, energiförbrukning, utsläpp från transporter osv. Om vi får stöd från 

Boverket är finansieringen i stort sett löst. Men även utan mer stöd är det sannolikt att en 

installation av solceller blir lönsam redan inom 5-10, eftersom priset på el sannolikt kommer att 

vara högt under överskådlig tid.   

 

Styrelsens uppfattning är att föreningen bör fortsätta att verka för att solceller installeras på 

bygdegårdstaket och laddstolpar sätts upp framför bygdegården, under förutsättning att det är 

möjligt och rimligt med avseende på energiförbrukning, klimatvinster och ekonomi.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet att ger styrelsen i uppdrag att fortsätta verka för installation av 

solceller och laddstolpar. När besked från Boverket kommer, troligen vid årsskiftet 2023-24, 

måste ett definitivt beslut fattas, annars måste det redan utbetalade stödet från Region Gotland 

återbetalas. Styrelsen föreslår att beslut fattas i samråd med ett särskilt medlemsmöte senast 

under tidig vår 2024. 

 

För styrelsen i Gothems sockenförening, 

 

Owe Ronström 

ordförande 


