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Vattenfall är ett svenskt, statligt ägt energiföretag med ungefär 20 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Tyskland, 

Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall fokuserar på tillväxt inom affärsområden som driver 

omställningen mot ett mer klimatsmart energisystem och därigenom tryggar en tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning. 

 

  

 

Vattenfall och Slättö Förvaltning inleder 
samarbete – hundratals nya laddplatser  
 
En utbyggd laddinfrastruktur behövs för att fler elbilar ska börja rulla på 
vägarna. Samarbetet mellan Vattenfall och fastighetsbolaget Slättö 
Förvaltning innebär att femton tillväxtstäder inom fem år kommer att ha 
utrustats med 500 nya laddpunkter anslutna till laddnätverket InCharge. 
 
Det nya samarbetet mellan Vattenfall och Slättö Förvaltning handlar om hårdvara, betalningslösning 
och uppkoppling till laddnätverket InCharge. Totalt handlar det om 100 nya laddpunkter per år under en 
femårsperiod, totalt 500 laddpunkter, eller tio procent av Slättö Förvaltnings parkeringsplatser. 
 
– Detta är ett viktigt och bra initiativ med tanke på att ungefär 80 procent av all laddning sker i hemmet. 
För att människor som bor i lägenhet ska kunna äga en elbil måste de ha möjlighet att ladda hemma, 
säger Susanna Hurtig, Nordenchef Vattenfall E-Mobility. 
 
I och med att fossila bilar byts ut till elbilar och hybrider i en allt snabbare takt är det viktigt att 
fastighetsbolagen agerar och tidigt planerar för hur hyresgästerna ska kunna ladda sina elbilar. 
 
– Samarbetet visar vägen för hur fastighetssektorn kan agera för att möjliggöra för att sina boende ska 
kunna äga en elbil. Vi välkomnar Slättö Förvaltnings initiativ och hoppas att de kan inspirera andra, 
säger Susanna Hurtig, Nordenchef Vattenfall E-Mobility. 
 
Vattenfall har en tydlig strategi om en klimatsmart och fossilfri framtid där elbilar och laddningen av 
dessa är av avgörande betydelse. Slättö Förvaltning har också en framåtdrivande hållbarhetsprofil och 
arbetar för att samtliga fastigheter, med både hyres- och bostadsrätter, ska vara miljöcertifierade. 
 
- Slättö har antagit ett digert och omfattande hållbarhetsprogram, väsentligt tuffare än de flesta andra. 
Samarbetet med Vattenfall är ytterligare ett avrop på det och ger våra boende, deras besökare och 
allmänheten möjlighet att på allvar satsa på en elbil. Det bidrar även till renare städer där vi finns. Man 
skulle kunna säga att Slättö redan i dag gör det andra säger att de ska göra, säger Henrik Nordlöf, vice 
vd, Slättö Förvaltning. 
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