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El- och vattenkostnaden 1 november – 31 januari. 
Förbrukningen under november -08 – januari -09 kommer att redovisas på avgiftsavierna för april  – juni 
-09. Från och med den 1 januari har energiskatten ökat med 1,5 öre. Från samma datum passar vår 
nätleverantör Fortum också på att höja den rörliga nätavgiften med 1,5 öre. Dessutom höjer Fortum 
samtidigt den fasta abonnemangskostnaden.  
 
 Vi har ett rörligt pris som följer priserna på elbörsen Nordpool. För perioden blev genomsnittspriset, 
inklusive energiskatte- och näthöjningen från årsskiftet, 1,256 kr/kWh, vilket glädjande nog är lägre än 
föregående period, då vi debiterade 1,452 kr. Den fasta kostnaden ökar från 25 kr/månad till 28 
kr/månad. Varmvattnet kostar som tidigare 55 kr per m3.   
 
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.  
 

Tvättstugedebiteringen 
Det har blivit något av en trist vana att alltid behöva rapportera att Electrolux ännu inte lyckats göra den 
inrapportering till HSB som krävs för att vi ska kunna debitera tvättkostnaderna på avgiftsavierna. Nu 
påstår man i alla fall att det är ganska nära att det ska kunna fungera. Men det blir tyvärr inte till det här 
kvartalet.  
Styrelsen har därför beslutat att vi denna gång gör en manuell debitering på tvättar från och med den 1 
augusti till och med den 28 februari. De som är berörda kommer att få ett separat brev med kostnaden 
och inbetalningskort. De lägenheter som har haft en kostnad under 200 kr ska betala in beloppet senast 
den sista mars. De som haft tvättkostnader mellan 200 och 400 kr kommer att få kostnaden uppdelad på 
två inbetalningskort för inbetalning den sista mars och april. De över 400 kr kan dela upp kostnaden på 
tre månader, vilket i fortsättningen kommer att bli det normala. 
 

Cykelinventering 
Våra cykelhus har tyvärr delvis blivit något av en samlingsplats för gamla skrotcyklar. Vi behöver rensa 
ut gamla cyklar för att bereda plats för de som verkligen används. Vi ber dig därför märka din cykel på 
ett tydligt sätt med ditt namn, port nr samt datum för märkningen. Märkningen ska vara gjord till 
senast den 6 april 2009. För säkerhets skull kommer vi att förvara ej märkta cyklar under en månad så 
att det finns möjlighet att återfå cykeln om man kommer på att man missat märkningen. Därefter 
kommer omärkta cyklar att betraktas som sopor och transporteras bort. 
   
I cykelhuset finns ett antal cyklar med en gammal märkning från vår förra cykelrensning. Den 
märkningen gäller alltså inte längre.  
 

Pubafton 
Tack vare ett strålande initiativ från Gransätras bokklubb kunde åtskilliga Gransätrabor träffas och trivas 
i föreningslokalen häromdagen. Det var en välbesökt och mycket trevlig tillställning med bl.a vernissage 
på god konst, förnämlig musikunderhållning och lotterier. Ett stort tack till alla arrangörerna Britta, 
Britt, Daniela, Nina, Veronica, Ann, Åke och Erling samt Britt Marie och hennes musiker.   
 
 


