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Ekonomiska föreningen Åkerstorp 

Organisationsnummer 
716400-1278 

Kontaktperson 

Kort bakgrund till varför ni söker miljöbidrag  
Det är dags i föreningen att byta ut vår gräsklippare som används i område. 
Området består av 140 egna hem, radhus o alla är delägare i föreningen som 
ansvarar för flera gemensamhetsytor. Där finns lekplatser o annan miljö bl a 
stora gräsytor som sköts genom styrelsen. Detta är ej utlagt på entreprenad. 
Gräsytor totalt uppskattas till cirka 6000 kvm. 

Beskriv vad ni söker bidrag för och vad ni vill uppnå (syfte och mål)  
Ny batteridriven zero turn gräsklippare. Den vi har idag, cub kadett zero turn, är 
bensindriven. Målet är att så långt som möjligt komma ifrån fossila bränslen för 
skötsel av området. 

Motivera förslaget och beskriv hur det bidrar till Agenda 2030 enligt årets 
riktlinjer: 
Vårt område är en ekonomisk förening, ej vinstdrivande, som handhar skötsel av 
gemensamma ytor i området såsom underhåll av vägar med bl a snöröjning och 
reparationer, underhåll av gemensamma markytor mm. Idag används maskiner 
som drivs med fossila medel, bensin och eldrivna skulle därmed hjälpa oss in i en 
mer miljövänlig hantering av grönområderna. 

Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem 
Löpande underhåll av gräsmattor i området under kommande år 

Redovisa kostnaderna för åtgärden ni söker bidrag för samt hur pengarna ska 
användas 
59000:- kostar en eldriven gräsklippare som är stor nog att användas i området 

Beskriv hur ni planerar att utvärdera hur åtgärden bidrog till syfte och mål  
Svårt att utvärdera detta men vi ser att eldrivet underhåll gynnar miljön generellt 
än bensindrivet. Redan idag bidrar föreningen till bättre miljö på olika sätt bl a 
genom fjärrvärme istället för oljepanna (som vi hade förut). Vi har sopstationer i 
området med viss källsortering istället som förr, soptunnor vid varje hus. Detta 
bidrar bl a till mindre utsläpp från soptömningen. 

Har ni sökt eller fått ytterligare medel för insatsen ni söker för nu? 

mailto:ulf.palmquist@akerstorp.se
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