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ElElElEl----    och vattenkostnaden 1 och vattenkostnaden 1 och vattenkostnaden 1 och vattenkostnaden 1 novembernovembernovembernovember    ––––    33331111    januarijanuarijanuarijanuari....    
Förbrukningen under november-12 – januari-13 kommer att redovisas på avgiftsavierna för april – juni 
2013. 
Periodens elkostnad, inklusive nätavgift blev 1,459 kr/kWh.  
Om vi delar periodens förbrukning av hushållsel med 150 får vi fram genomsnittsförbrukningen per 
lägenhet. Nedanstående tabell visar priset, periodens snittförbrukning och -kostnad per lgh och månad. 
 

  2011 2012 2013 
Period Avläsn   Kostn   Kostn   Kostn 
 dag Pris kWh /mån Pris kWh /mån Pris kWh /mån 

Nov, dec, jan 31 jan 1,476 1030 507 1,375 977 448 1,459 1 021 496 
Feb, mar, apr 30 apr 1,325 847 374 1,418 865 409    
Maj, jun, jul 31 jul 1,331 613 272 1,298 635 275    
Aug, sep, okt 31 okt 1,335 699 311 1,303 734 319    
 

Varmvattnet kostar som tidigare 55 kr per m3.  
 
 

Nya lägenheter i gamla föreningslokalenNya lägenheter i gamla föreningslokalenNya lägenheter i gamla föreningslokalenNya lägenheter i gamla föreningslokalen    
Nordupplands Bygg och VVS AB har börjat arbetet med att bygga om den gamla föreningslokalen till 
tre stycken nya bostadsrättslägenheter. Till att börja med är det oundvikligt att det blir en del buller när 
väggar ska rivas och nya byggas upp. Den första lägenheten beräknas bli inflyttningsklar i juni. 
 
 

SophanteringSophanteringSophanteringSophantering 

Tack för att du utnyttjar våra matavfallstunnor! Du gör en insats för miljön och förvandlar onyttigt avfall 
till biogas. Använd gärna dubbla påsar (som finns att hämta i grovsopen) så håller sig matavfallet 
torrare. Påsarna blir lättare att hantera och fastnar inte i botten på sopkärlet. 
 

Vi har noterat att många mjölkförpackningar hamnar bland plast - de ska till pappersförpackningar. 
Likaså brukar kuvert hamna bland tidningar. Det är inte bra pga klistret. Släng dem bland pappers-
förpackningar.   
 
 

KompostenKompostenKompostenKomposten    
Vi efterlyser en trädgårdsintresserad medlem, som kan underhålla komposten. Komposthanteringen 
ingår inte i vår trädgårdsentreprenörs åtagande. Vi skulle väldigt gärna vilja ha det lika fint som när 
Thore Lundahl skötte jobbet. Är detta något för dig, kanske? Kontakta vicevärden för mer information.  
 
 
 
 


