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Extrastämma 
 
Vid årsstämman i juni var en av punkterna på dagordningen ett förslag till nya stadgar för 
föreningen. Årsstämman godkände förslaget. 
 
Eftersom det är frågan om att ändra stadgan krävs ett andra godkännande av ändringsförslaget 
för att de nya stadgarna ska bli giltiga och börja användas. 
 
Onsdagen den 27 oktober klockan 19.00 kommer därför en extrastämma att hållas i 
Norgesalen i Kista träffcentrum. 
 
Kallelsen till stämman med dess dagordning har satts upp på anslagstavlorna i trapphusen, 
lagts i radhusens brevlådor och på föreningens webbsida. Förslaget till nya stadgar delades ut 
till föreningens alla hushåll inför årsstämman. 
Stadgeförslaget finns också att läsa på föreningens webbsida – www.agerso.se under 
”Styrelse & årsstämma” – eller på papper som du kan få ett exemplar av vid en styrelsejour i 
föreningslokalen. 
 
Vid extrastämman kommer även frågan om enhetsmätning av el att vara med för beslut. Mer 
om elmätningen härunder. 
 
 
Billigare el? 
 
I samband med föreningsstämman hade Bengt Fogelberg en genomgång av möjligheten att 
sänka våra kostnader för den el vi använder. På kvällen torsdagen 29 september hölls också 
ett informationsmöte i föreningslokalen om vad enhetsmätning av el är. 
 
Vad är enhetsmätning av el? 
Enhetsmätning innebär att fastighetsägaren, i vårt fall alltså bostadsrättsföreningen Agersö, 
levererar el till alla medlemmar och hushåll i föreningen. Alla privata elabonnemang ersätts 
alltså med ett fåtal abonnemang där parterna är föreningen och en eldistributör. En fördel med 
systemet är alltså att det blir ett fåtal mätaravgifter istället för att alla hushåll betalar sin egen 
mätaravgift. De fasta avgifterna är en stor del av konsumentens kostnader för hushållsel. 
I kraft av sin storlek kan fastighetsägaren – alltså Brf Agersö, gå ut på elmarknaden och 
handla upp det mest förmånliga erbjudandet (elpriset). Erfarenheter från andra fastighetsägare 
som övergått till enhetsmätning är att det går att pressa leverantörens pris rejält. Agersö blir 
storkund. 
 
Tekniken för enhetsmätning är att varje gammal elmätare i föreningen byts ut mot en ny som 
går att fjärravläsa. Via en dator i fastigheten skickas värdena på elförbrukningen via Internet 
till ett centralt system. Där kvalitetssäkras värdena innan de bildar underlag för fakturering 
och statistik. 
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Säkerheten i systemet innebär att varje hushåll kan känna sig övertygat om att man bara 
betalar för sin faktiska förbrukning. Elkostnaden redovisas i efterskott på bostadens 
avgiftsfaktura/avi. Allt krångel med att tyda elbolagens fakturor med uppskattad förbrukning  
försvinner. 
 
Övergång till enhetsmätning innebär vissa investeringskostnader, dock visar beräkningar att 
föreningen och föreningsmedlemmar har mycket att spara på detta. 
 
För att övergå till enhetsmätning av el krävs ett stämmobeslut med enkel majoritet. Om 
beslut tas, innebär det att alla privata abonnemang utan undantag upphör. 
 
Home Solutions är ett företag som samägs av HSB och Vattenfall. Home Solutions är en av 
de största aktörerna och har stora erfarenheter av tekniken. Bostadsrättsföreningen handlar 
upp el från den förmånligaste elleverantören, alldeles oavsett om Vattenfall är intressent i det 
samägda bolaget. 
Den dator som installeras i fastigheten kan också användas för andra tjänster. Exempel på 
sådana tjänster är energiövervakning, energistyrning, bokningssystem, låssystem, 
belysningsstyrningar, väderstation etcetera.   
 
Kort sammanfattat innebär enhetsmätning av el att de boende pressar ner sina kostnader 
väsentligt samtidigt som redovisningen av den verkliga elförbrukningen blir klar och tydlig. 
 
 
Föreningslokalen 
 
KFF sköter nu bokningen och hanteringen av nycklarna till föreningslokalen på 
Ringstedsgatan 19. 
 
Den som vill hyra lokalen kontaktar KFF för att få lokalen bokad och det är hos KFF 
nycklarna finns att hämta. 
 
Hyran är 200 kronor och depositionsavgiften för nycklarna är 300 kronor. De 300 kronorna 
får du tillbaka när du lämnar in nycklarna. 
Lokalen går att hyra ett dygn. Man har tillgång till lokalen från klockan 12.00 den första 
dagen fram till klockan 12.00 dagen efter. 
 
 
Mopeder 
 
Ingen kan ha undgått att se och höra mopedåkandet på Agersös gångbanor. 
Eftersom det är gångbanor är det förbjudet att köra moped på dem. 
 
Mopedåkningen är en fara för lekande barn och för gående so riskerar att bli påkörda. 
Dessutom är det farligt, och olagligt,  att köra moped utan hjälm. 
 
Föreningen har varit kontakt med polisen för att försöka få stopp på moppekörningen. Mellan 
Ringstedsgatan 49 och 51 har en spärr reparerats för att göra det svårare för en moped att 
passera. 


