
Exempel på motion till bostadsrättsföreningens stämma för beslut om installation av solceller 

Så här skriver du en motion: 

• Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om. 
• Skriv vad ärendet handlar om. 
• Avsluta motionen med att ge förslag på det beslut som du tycker att årsstämman ska rta. 
• Skriv under dokumentet med ditt namn. 
• Skicka eller lämna in din motion till styrelsen i din bostadsrättsförening.  

 Använd gärna mallen nedan. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bostadsrättsföreningen 

Motion till årsstämman den                                 angående installation av 
solceller 

Bakgrund 
Under senare tid har priserna på solceller sjunkit så mycket att de nu är en attraktiv lösning för att producera 
el direkt på fastigheten. Jag anser att det nu är dags att ta nästa steg i vår förening, både ur en miljömässig 
synpunkt och ur en investeringsmässig, genom att installera solceller på föreningens tak. 

Lägre elkostnader och bra för framtiden 
Med solceller på taket höjer vi föreningens värde eftersom vi får mindre månatliga utgifter samtidigt som vi är 
med och bidrar till en gemensam hållbar framtid. Investeringen kommer att ge avkastning i form av lägre 
elkostnader från första året. Solceller har en livslängd på 30-40 år och skulle minska våra löpande 
energikostnader och ge oss en förutsägbarhet och ett ökat skydd mot prissvängningar i elpris. 

Seriös och långsiktig leverantör 
Jag anser att vår förening bör köpa solceller som produceras under miljömässigt och socialt hållbara 
förhållanden från en hållbar leverantör. Vi kommer ha våra solceller under flera decennier framöver, därför 
behöver vår motpart vara någon som finns kvar på marknaden under lång tid. Kraftringen är en leverantör 
som motsvarar dessa krav. (Läs mer på www.kraftringen.se/solceller) 

Förslag till beslut 
Jag yrkar därför att föreningen installerar solceller som motsvarar föreningens behov. Detta görs enklast 
genom att begära in en offert från förslagsvis Kraftringen som kan hjälpa oss med ett helhetsperspektiv kring 
en solcellsanläggning. 
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