
     
23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar 
anmälda ärenden som angivits i kallelsen 

 

23 a) Investering i solpaneler för produktion av el till föreningens medlemmar  

Strax efter föregående års årsstämma fick Brf Erikslust till slut det efterlängtade 
bygglovet för montering av solpaneler på våra tak. Det har varit en utdragen och något 
komplicerad process men nu är vi äntligen i hamn med såväl bygglov som entreprenör 
som med senaste tekniken kan förse oss med en robust och driftsäker anläggning som 
kan förse oss med egenproducerade el till ett bra pris. I o m att vi har IMD (Gemensam 
el) på plats så kommer i princip all el som produceras att kunna användas av föreningen 
och de boende oavkortat.  

Sällan har det varit så aktuellt att kunna producera 
egen samt miljövänlig el som nu. Med rådande 
energikris i Europa och med sällan skådade elpriser, 
i synnerhet i vår del av landet. 

Föreningens bygglov tillåter i dagsläget att vi 
monterar solpaneler på ca 630 m2 av vår takyta som 
totalt omfattar ca 10 000 m2. Panelerna placeras på 
taken som vetter mot innergårdarna. Kanske kan vi 
framöver få bygglov till fler kvadratmeter. Dagens 
tilltänkta anläggning klarar av att ansluta fler enheter 
med solpaneler i framtiden om det blir aktuellt.  

Dagens anläggningar har minst en livslängd på 30 
år. Den årliga produktionen är ca 133 000 kWh/år 
vilket motsvarar ca 10 % av föreningens totala 

förbrukning. Får vi framöver ta fler kvadratmeter i anspråk så kommer 
självförsörjningsgraden att öka. 

 

Som framgår av kalkylen så räknar vi med 
att priset för att producera 1 kWh kommer 
landa på ca 0,61 kr/kWh under de 
kommande 30 åren. Utifrån vad bedömare 
tror idag kan vi räkna med högre 
snittpriser framöver inte minst i o m att 
elektrifieringsgraden samt den 
sammanlagda förbrukningen i samhället 
förväntas öka de kommande åren.  

Att räkna på investeringens 
återbetalningstid är såklart otroligt svårt 
utifrån dagens ”energikris” i Europa och 
kommande inflationsförväntningar med 
mera. Om elpriset håller sig i intervallet 
1.8 – 2.23 kWh så får anläggningen en 
återbetalningstid på ca 10–15 år. Blir 
priset på el fortsatt högt och ökar så 
kommer återbetalningstiden såklart 
förkortas. Blir priset mer moderat högre så  

 



     
kommer återbetalningstiden bli lite längre men vi kommer aldrig kunna säkra ett pris på 
0,61 kr/kWh över 30 år som vi kan göra genom att genomföra den föreslagna 
investeringen. 0,61 kr/kWh är dessutom inflationssäkrat. Avkastningen på investerat 
kapital är ca 9 % - ingen dålig ränta! Nettovärdet på anläggningen blir ca 4,1 Mkr dvs 
så mycket sparar föreningen på att installera solcellerna. 

 

Styrelsen söker nu stämmans godkännande att för föreningens räkning investera i 
solpaneler. Styrelsen anser att egen producerad el skulle främja föreningens och de 
boendes ekonomi samt vara en god insats för att skapa en mer hållbar 
energiproduktion. 

 

 

 

 

 
23 b Beslut om att bostadsrätten till lokal 412, fd tandläkaren, i föreningen ska upphöra 
i syfte att upplåtas som bostadslägenhet med bostadsrätt. 
 
Nuvarande bostadsrättshavare till lokal 412 har ansökt om tillstånd för att omvandla 
bostadsrättslokalen nr 412 till en bostadsrättslägenhet. Omvandlingen kommer att bekostas 
och utföras av bostadsrättshavaren till lokal 412 och innebär ingen ändring av insatser eller 
andelstal eller annan negativ ekonomisk påverkan för föreningen.  
 
För att styrelsen ska kunna upplåta en bostadsrättslägenhet i lokalens ställe måste nuvarande 
bostadsrätt till lokalen först upphöra.  
 
Med anledning av detta föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att bostadsrättslokal nr 
412 ska upphöra. 
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