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 Information till brf Gransätras medlemmar. Utkommer sporadiskt mellan Gransätrabladen. 
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ARBETET MED ENHETSMÄTNING AV EL GÅR ENLIGT PLANERNA. 
 
På den extrastämma som hölls i maj 2004 beslöt föreningen att införa Enhetsmätning av el. Detta innebär i 
korthet att alla individuella el-abonnemang, som de enskilda bostadsrättshavarna har, slopas och förs över 
till föreningen. Fördelarna med enhetsmätning är att föreningen blir en större elupphandlare än en enskild 
medlem och kan dessutom tillsammans med andra föreningar gå ihop och förhandla fram mycket bättre 
priser och villkor än idag. Lägenheternas verkliga förbrukning debiteras på månadsavgiften.      
 
Det mesta av kabeldragningen mellan husen är klart, de nya skåpen för inkommande servis-ledningar från 
Fortum är på plats och inom kort börjar monteringen av de individuella mätarna för lägenheterna. När 
detta skrivs vet vi ännu inte när Fortum kommer att göra den definitiva inkopplingen, men om ingenting 
oförutsett inträffar kommer det nya systemet att vara i drift i oktober. 
 
Vi har börjat diskutera med el-leverantörerna om leveransen av el till Gransätra. För att kunna göra en 
samlad och gemensam övergång från nuvarande till kommande leverantör behöver vi få uppgift om vem 
som är din nuvarande kraftleverantör. Speciellt viktigt är det för oss att få reda på de som har en annan 
leverantör än Fortum.  
 
Det vi behöver få uppgift om är kraftleverantören. I Gransätra ägs nätet av Fortum och samtliga får därför 
en månadsvis näträkning från Fortum. Detta vet vi redan, däremot känner vi inte till din kraftleverantör. 
Om du vet vilket typ av abonnemang du har (tillsvidare, 1-år, 2-år etc) och uppsägningstid, vill vi gärna 
veta det också. Om du är osäker på abonnemangstypen kan du ange ditt kundnummer hos el-leverantören, 
så kan vi försöka få fram uppgifterna. Det är mycket troligt att du själv måste säga upp ditt abonnemang – 
i så fall återkommer vi, men just nu vill vi gärna göra ett försök att förhandla med din leverantör.  
 
Vi är därför tacksamma om dina uppgifter snarast möjligt!  
 
            Styrelsen 

� 

Lämna denna svarstalong i brevinkastet till föreningslokalen senast den 10 september. 
 
 
Jag har avtal om kraftleverans med: …………………………………………………. 
 
Om möjligt ange även: 
 
Kundnummer hos kraftleverantören: ………………………. 
 
Abonnemangstyp (tillsvidare, 1-år, 2-år etc) ………………      Avtalsperioden utgår …………………..  
 
 
Namn. ……………………………………. Port ……………… 


