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En riktigt god fortsättning på 2014 
önskas alla Gransätrabor!

Inom de närmaste månaderna kommer det att göras en del arbeten i våra lägenheter och fastigheter, som 
innebär förbättringar för oss på olika sätt. Detta kan vara bra att veta om.

Stamspolning
Under februari månad, med start i vecka 5, kommer det att göras stamspolning i samtliga hushåll. Detta 
är något som några, mer än andra, har känt ett behov av en tid. All nödvändig information om vad det 
kommer att innebära för just dig, kommer inom kort.

Byte av takfläktar 
Framåt februari-mars är det dags att byta fläktarna på vindarna, i våra fastigheter. Vi kommer att få 
moderna, energisnålare fläktar, som placeras på taken, med inbyggd styr- och reglerteknik. Därefter 
kommer den obligatoriska ventilationskontrollen(OVK) att genomföras. Mer information om allt detta 
kommer i ett separat utskick.

El- och vattenkostnaden 1 aug – 31 okt 2013.
Förbrukningen under aug – okt -13 kommer att redovisas på avgiftsavierna för jan – mar 2014.
Periodens elkostnad, inklusive nätavgift blev 1,235 kr/kWh. 
Om vi delar periodens förbrukning av hushållsel med 150 *) får vi fram genomsnittsförbrukningen per 
lägenhet. Nedanstående tabell visar priset, periodens snittförbrukning och -kostnad per lgh och månad.

2011 2012 2013
Period Avläsn Kostn Kostn Kostn

Dag Pris kWh /mån Pris kWh /mån Pris kWh /mån
Nov, dec, jan 31 jan 1,476 1030 507 1,375 977 448 1,459 1 021 496
Feb, mar, apr 30 apr 1,325 847 374 1,418 865 409 1,351 872 393
Maj, jun, jul 31 jul 1,331 613 272 1,298 635 275 1,228 633 259
Aug, sep, okt 31 okt 1,335 699 311 1,303 734 319 1,235 700 288

Varmvattnet kostar som tidigare 55 kr per m3. 

*) Den observante läsaren reagerar naturligtvis och tänker "Numera är vi ju 153 lägenheter. Varför står  
det att vi bara är 150?". Tyvärr inträffade ett tekniskt fel vid överföringen av förbrukningsdata för de tre 
nya lägenheterna och därför blev elkostnaden inte debiterad för oktober. Detta kommer att justeras vid 
avläsningen den 31 januari.
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