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El- och vattenkostnaden 1 maj – 31 juli. 
Förbrukningen under maj – juli kommer att redovisas på avgiftsavierna för oktober  – december.  
Vi har ett rörligt pris som följer priserna på elbörsen Nordpool. För perioden blev genomsnittspriset, 
inklusive nätavgift 1,131 kr/kWh, vilket glädjande nog är lägre än föregående period, då vi debiterade 
1,166 kr. 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.  
 
 

Tvättkostnaden 
Nytt inslag på avgiftsavierna är att de denna gång också upptar dina eventuella tvättkostnader under 
perioden maj – juli.  
 
Som bekant är vi långt ifrån nöjda med den kvalitet, som den automatiska tvättmedelsdoseringen har 
haft. Inom den närmaste tiden kommer SöderKyl därför att installera ett helt nytt doseringssystem. 
Systemet byggs om från grunden med nya pumpar och ledningar och vi har fått försäkringar om att det 
kommer att ge oss ett helt annat tvättresultat.  
 
 

Nya skyltar 
Vi kommer att rensa i skyltfloran vid infarterna till Gransätra och gårdarna och ersätta dem med 
skylten för Gångfartsområde. Du kan läsa om skylten i trafikförordningen 8 kap § 1. 

 
Skylten betyder att:  
 

 Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart. 
 

 Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt 
anordnade parkeringsplatser. 
 

 Fordonsförare har väjningsplikt mot gående. 
 
 

Fortfarande får man naturligtvis transportera gods eller personer till porten och även stå framför den 
för i- och urlastning. All annan bilkörning och parkering inom området är förbjuden. Nu har vi också 
markerat samtliga p-platser inom området och som skylten anger är all parkering på annan plats än 
markerade p-platser förbjuden.  
 
Vi vill också påminna om att gästparkeringen endast är till för våra besökare. Du som bor här har en 
egen parkeringsplats eller ett garage, som du ska använda. Endast i undantagsfall och för kortare besök 
i lägenheten kan du få ställa dig på en besöksplats. 
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