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Pandemin har inneburit många ändringar i vår vardag. För Vindrosen innebär det att vi för
första gången uppmanar medlemmarna att inte komma till en årsstämma - det brukar
vara tvärtom. På stämman var det tänkt att jag som ordförande muntligen skulle orientera
medlemmarna om status på takrenoveringen, solpaneler och elbils-laddare som styrelsen,
av stämman i december 2019, fick i uppdrag att undersöka förutsättningarna för i före-
ningen.

Solpaneler och elbils-laddare
Styrelsen gav i mars HSB Energi i uppdrag att utreda förutsättningarna för solpaneler och
elbils-laddare. I slutet av maj månad mottog styrelsen en förstudie (rapport) från HSB som
visade möjligheterna samt de ekonomiska förutsättningarna i Vindrosen.

I förstudien ingick även införande av IMD (individuell mätning och debitering) eftersom
det är en förutsättning för solpaneler.

Den genomsnittliga elförbrukningen i Vindrosen per hushåll är enligt rapporten ca
7.900 kr. Vinsten med solpaneler är minimal när man tar läget och fastigheternas placering
i beaktande - ca 300 kr per hushåll och år. Däremot ser det mycket bättre ut vid införande
av IMD. Det skulle minska hushållens kostnader med ca 2.200 kr per hushåll och år.

Enligt rapporten har en övergång till IMD en återbetalningstid på ca 2 år, vilket gör det
attraktivt. Styrelsen har därför igångsatt en upphandling för att konstatera om de ekono-
miska förutsättningarna i rapporten också går att realisera med konkreta entreprenörer.
Visar det sig i en upphandling att de ekonomiska förutsättningarna håller, är det styrel-
sens ambition att lägga en proposition på en kommande stämma om införande av IMD i
föreningen.

Angående solpaneler är det mer tveksamt, sett från en ekonomisk synvinkel. Dels är där
inte någon nämnvärd vinst (300 kr/hushåll/år), dels är de estimerade installationskal-
kylerna mycket osäkra eftersom det blir mycket kabeldragning och grävarbete och härtill
kommer, att enligt vår 20-åriga underhållsplan, förväntad takrenovering i större eller
mindre omfattning inom de närmaste 10-15 åren. Att montera solpaneler i nuläget för att
nedmontera dessa om kanske 10-15 år i samband med takrenovering, känns inte rätt.



Av den anledningen har styrelsen beslutat att bordlägga eventuell installation av sol-
paneler till en senare tidpunkt då vi vet mer om och när en takrenovering ska göras.
Troligen kommer det inom några år nya och bättre solpaneler på marknaden, t ex tak-
pannor med inbyggda solceller.

Elbilar - laddstolpar - laddboxar
Installation av laddstolpar i Vindrosen är lite mer problematiskt än i andra föreningar där
man exempelvis har gemensamt p-garage. Vindrosen består av 167 lägenheter varav ca
hälften har egen p-plats i anslutning till bostaden med egen elförsörjning tillgänglig
medan de övriga har p-plats utan el t ex i gemensam carport.

De som har p-plats i anslutning till bostaden har möjlighet att installera laddbox om så
önskas (styrelsen håller på att jobba fram en policy för installation av laddbox som tar
hänsyn till de säkerhetsmässiga aspekterna, brandrisk m m).

För att tillgodose övriga medlemmars möjlighet för elbilsladdning, jobbar vi med ett
förslag där vi föreslår installation av gemensamma laddstolpar på vår nuvarande extra-
parkering (mot havet). Laddningen är tänkt att administreras genom en tredjeparts-
lösning t ex Plugsurfing. Varje användare skapar själv ett konto och kopplar sitt betalkort
till detta. Föreningen kan själv fastställa kWh-priset och på så vis räkna hem installations-
kostnaden så att enbart de som nyttjar laddstolparna är de som betalar.

Eventuell installation av laddstolpar kräver stämmobeslut.

Till arbetet med solpaneler, IMD och laddstolpar har styrelsen anlitat professionell projekt-
ledare från Byggkon.

Renovering
Tak- och plåtrenoveringen har nu äntligen kommit till sitt slut efter drygt tre års arbete,
några efterreparationer återstår.

Projektet blev upphandlat i samarbete med HSB och utfört tillsammans med inhyrd
projektledar från Byggkon som ansvarar för kvalitetskontroll, fakturakontroll, ÄTA-arbe-
ten, byggmöten, miljöarbeten (sortering och återvinning) samt säkerhetskonsult som
ansvarar för personal, liftar och ställningsbygge.

Styrelsen har varit mycket nöjd med samarbetet som har sparat föreningen mycket
pengar, inte minst i förhandlingar om ÄTA-arbeten (Ändringar, Tillägg och Avgående).

Upphandlingen berörde alla plåtdetaljer som var i behov av renovering (skorstenar,
takkupor, ränndalar m m) men i takt med arbetets gång upptäktes fel och brister på våra
fastigheter som var i behov av omdelbar åtgärd, vilket har inneburit ökade kostnader än
förutsett.

Kostnad renovering:

Verksamhetsår                         Beräknad            Fakturerad            I fakturerad ingår ställning/lift
2017-2018  (etapp 1)             3,0 milj kr            3,4 milj kr                        1,9 milj kr
2018-2019  (etapp 2)             3,3 milj kr            3,0 milj kr                        1,6 mil kr
2019-2020  (etapp 3)             3,3 milj kr            Ej slutfakturerad                  -
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