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Styrelsen har på senaste mötet gått igenom budgeten för 2019 
och tagit beslut om att elkostnaden behöver höjas från 1,25 
kr/kWh till 1,50 kr/kWh samt att varmvatten höjs från 60 
kr/m3 till 65 kr/m3, det innebär att genomsnittskostnaden per 
lägenhet höjs för el med ca 50 kr/månad och varmvatten höjs 
med ca 9 kr / månad, båda kostnaderna kan varje medlem 
påverka själv. Styrelsen jobbar för att minska vår gemensamma 
förbrukning. Den gemensamma förbrukningen av el är i 
dagsläget ca 20 % av totalförbrukningen varav 
cirkulationspumpar för värme/varmvatten, ventilation samt 
hissar och belysning av parkering förbrukar mest av föreningens 
gemensamma kostnader (styrelsen har minskat den 
gemensamma förbrukningen med ca 6% senaste året).  
Elkostnaden hittills i år ligger på ca 1,54 kr / kWh (september 
1,61 kr/ kWh) varav elhandelspriset har kostat ca 0,49 kr / 
kWh, övrig kostnad är avgifter till E.ON och staten som vi inte 
kan påverka. 
 
AVGIFTEN till föreningen har styrelsen bestämt att inte höja 
under 2019, vilket innebär att den kommer att ligga kvar på 712 
kr/kvm. Det vi har fokuserat på är att varje bostadsrätt får 
betala en ”mer korrekt förbrukningsavgift” för el och 
varmvattenförbrukning, utifrån att kostnaderna för el och 
fjärrvärme har höjts mer än vad föreningen har justerat den 
faktiska kostnaden gentemot bostadsrättsinnehavare. 
 
Städdagen Vi var ca 30 stycken medlemmar som hjälptes till att 
göra höststädning. Ett extra TACK till de som kunde ställa upp 
på städdagen för att se till att våra gemensamma tillgångar 
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hålls i dugligt skick samt att föreningens ytterområden ser 
välstädade ut. Vi i styrelsen tycker också att samtalet efter 
städdagen gav lite av det extra, där ägarna av föreningen 
samtalade om sina åsikter om hur och vad de ansåg som viktigt 
och kunde ställa frågor till styrelsen. Vi i styrelsen hoppas att 
de svar vi gav kan ge en inblick i vad som är rimligt inom vår 
budget/ansvarsområde samt vilka ärenden som vi kan förbättra 
oss på.  
 
Månadens ros Vill vi ge Magnus Gustafsson som hittade och 
åtgärdade elfelet på ytterbelysningen vid Sellerivägen 1. 
Styrelsen uppskattar verkligen kompetenta medlemmar som 
erbjuder sin hjälp. 
 
 
 
 

Med vänliga hälsningar 
Styrelsen 

 
http://www.hsb.se/malardalen/basilikan 


