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El- och vattenkostnaden 1 november – 31 januari 
Förbrukningen under november 2009 – januari 2010 kommer att redovisas på avgiftsavierna för 
april – juni.  
 
Vi har ett rörligt pris som följer priserna på elbörsen Nordpool. För perioden blev genomsnittspriset 
inklusive nätavgift 1,364, en ökning med 22,9 öre. Den fasta abonnemangsavgiften har ökat från 28 
kr till 31 kr per månad. Priset för varmvattnet har varit oförändrat 55 kr per m2.  
 
Media har varit flitig med att ge oss information om hur elpriserna rusat i höjden på grund av kylan 
och att flera kärnkraftverk har stått stilla. Vi har också fått många skrämmande rapporter om att 
elnotan kommer att stiga med tusentals kr per månad.  
 
Lägenheterna i Gransätra gjorde tillsammans av med 156 921 kWh under perioden. Delar vi 
förbrukningen på våra 150 lägenheter får vi fram att genomsnittsförbrukningen var 1 046 kWh. 
Med det förra priset på 1,135 skulle kostnaden för genomsnittslägenheten vara 1 178 kr. Med det 
nya priset blir det 1 427 kr, dvs en ökning med 240 kr för perioden eller 80 kr per månad. 
 
På avgiftsavin har HSB beräknat förbrukningen men kan tyvärr inte redovisa mätarställningen. Den 
som vill ha exakta värden och gärna vill ha reda på mätarställningen, kan skicka ett mail till 
jan.tillenius@swipnet.se eller lägga en lapp i föreningslokalen, så kommer vi att skicka en kopia på 
lägenhetens exakta uppgifter.  
 
 

Lägenhetsnumrering 
 

Vi har fått en ny lag om att Sveriges alla bostäder ska samlas i ett lägenhetsregister. Detta register 
sköts av Lantmäteriet. 
 
När lägenhetsregistret är upprättat för hela landet kommer Skatteverket att ändra i folkbokföringen 
så att du bli folkbokförd på den lägenhet där du bor, istället för som idag, enbart på fastigheten. Du 
blir i fortsättningen folkbokförd på din gatuadress + ditt lägenhetsnummer.   
 
Lägenhetsnumreringen är enkelt upplagd. De som bor i markplanet har lägenhetsnummer 1001 eller 
1002. De som bor på en trappa har lägenhetsnummer 1101 eller 1102 och följaktligen har de som 
bor högst upp lägenhetsnummer 1201 eller 1202.  
 
De nya lägenhetsnumren används bara för folkbokföringsändamål och vi i Gransätra kommer att 
fortsätta använda våra gamla vanliga nummer. 
 
Ditt lägenhetsnummer framgår av en etikett som sitter på karmen ovanför lägenhetsdörren på 
gångjärnssidan. Gransätra nr = ditt vanliga lägenhetsnummer. Registernr = det nya 
folkbokföringsnumret. 
 


