
Dagordning till extrastämman 
den 8 mars 2005 

19.00 – 21.00 
 

1. Mötets öppnande   
2. Val av ordförande för stämman 
3. Anmälan av sekreterare 
4. Förteckning över närvarande medlemmar 
5. Fastställande av dagordning 
6. Val av två protokolljusterare 
7. Fråga om kallelse behörigen skett 
8. Samköp av el 

 Presentation och diskussion av olika lösningar 
 Beslut i frågan 

9. Övriga frågor – ordet är fritt 
10. Avslutning 

Information från styrelsen i Brf.Axet  nr 99 
 Februari 2005  
 

KALLELSE TILL EXTRA 
FÖRENINGSSTÄMMA 

 
Härmed kallas Du till 

 
Brf.Axets extra 

föreningsstämma 
Styrelsens förslag till beslut 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att: 
• Brf. Axet så snart som möjligt ska samköpa elen och 

installera lämplig lösning för undermätning och 
vidaredebitering av varje lägenhets/lokals 
förbrukning. 

Tisdagen den 8 mars 2005 
kl. 19.00  -  21.00 

i Eriksdalsskolans Aula 
• Styrelsen ges i uppdrag att välja lämplig entreprenör 

för ombyggnad av elsystemet, att i fortsättningen 
handla upp elen och att fastställa pris för 
vidaredebitering till lägenhetsinnehavarna och 
lokalhyresgästerna. 

för att ta ställning till 
SAMKÖP AV EL 

 

 



Lennart prickar av 
Som vanligt prickar Lennart av Dig vid ingången och Du 
får ett röstkort. 
 

Vad ska vi göra på stämman? 
Vi ska ta ställning till om vi i fortsättningen ska samköpa 
el. Frågan väcktes på stämman 2004 och styrelsen 
redovisade en utredning i frågan på årets stämma. Där blev 
beslutet att kalla till denna extra stämma. 
 

Vad innebär samköp av el? 
Idag har varje lägenhet ett eget elabonnemang. Samköp av 
el innebär att vi ersätter alla privata abonnemang med ett 
stort per fastighet som Axet står för. Du slipper alltså en 
egen el-räkning. Därmed sparar vi en massa fasta avgifter 
och i kraft av större konsument kan vi köpa elen till ett 
lägre pris.  
 

Hur fördelas kostnaden? 
Det finns två sätt som Axet kan fördela elkostnaden mellan 
lägenheterna: 
a) via fördelningstalen, d.v.s. kostnaden fördelas på 

samma sätt som andra gemensamma kostnader. 
b) elförbrukning läses av och varje lägenhet får betala sin 

egen förbrukning. 
 
(a) kräver mindre investering men kan öka förbrukningen 
då man inte själv betalar för det man gör av med. 
 

Vad skulle vi spara på samköp? 
Genom mindre fasta avgifter, lägre pris per kWh och lägre 
moms räknar vi med en besparing på 244 959 kr per år: 
 

   Före Efter
Antal lägenhetsabonnemang 401 0 
Antal lokalabonnemang 18 0 
Antal fastighetsabonnemang 9 6 
Totalt antal abonnemang: 428 6 
   
Total elförbrukning: 1 252 196 1 252 196 
   
Nätkostnad el exkl moms 404 034 329 070 
Elkostnad exkl moms 544 730 316 627 
Energiskatt exkl moms 318 058 318 058 
Service, enhetsmätning  107 100 
Summa, inkl moms: 1 583 526 1 338 568 
Besparing:    244 959 kr/år

 

Vad kostar investeringen 
Att enbart koppla om och riva ut de gamla mätarna skulle 
kosta c:a 312 000 kr. Då kan vi inte mäta varje lägenhets 
förbrukning utan måste fördela kostanden enligt a) ovan. 
 

Att ordna så att varje lägenhets förbrukning mäts och 
debiteras som en särskild rad på hyresavin kostar mellan 
1 300 000 kr till 1 625 000 kr beroende på lösning. Görs 
arbetet före den 30 juni 2005 så kan 30 % av 
arbetskostnaden dras av genom ROT-avdrag vilket 
motsvarar 160 000 – 200 000 kr. Enligt förslag kommer det 
bli obligatoriskt att undermäta el från 2008. 
 

Investeringen med undermätning betalar sig på 5-7 år. 
 


