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Varmvattendebiteringen uppskjuten! 
 
Enligt planerna skulle vi på avgiftsavierna för nästa kvartal för första gången bli debiterade för den 
varmvattenförbrukning vi haft från november 2006 t.o.m. januari 2007. Samtidigt skulle avgiften 
sänkas med 4 %. 
 
Nu blir det inte så. Techem har fått ett tekniskt problem när det gäller överföringen av mätdata till 
HSB och har inte kunnat leverera förbrukningsdata och kostnad i tid till HSB:s körning av hyres- och 
avgiftsavierna. Vi har därför tvingats skjuta fram starten av varmvattendebiteringen till den 1 juli 2007.  
På den avi, som är under distribution, finns därför bara din gamla vanliga månadsavgift och elkostnaden.  
 
Techem bedyrar och svär på att själva mätvärdena är korrekta. Avläsningen av vattenmätarna har 
fungerat bra och riktigt. Däremot gick det kraftigt åt skogen när de skulle göra en debiteringsfil åt HSB 
och de kunde inte få fram den i tid.  
 
Vi får göra det bästa av situationen och använda tiden till att fundera på hur vi använder vårt varm-
vatten. Det är nämligen stor variation på förbrukningen mellan hushållen. Din egen förbrukning 
framgår av den remsa med mätarställningar, förbrukning och kostnad som är fästad vid detta 
Gransätrabarr. Vissa hushåll har förmodligen redan tänkt över sin förbrukning och försökt att anpassa 
den till det faktum att varje förbrukad kubikmeter nu kostar 55 kr. Andra har nog låtit varmvatten-
kranen stå på medan man sysslat med annat. Dessa senare riskerar att få en liten chock när man ser hur 
mycket pengar man faktiskt spolar bort.  
 
På remsan här nedan ser du förbrukningen per mätare. Den översta mätaren är i de flesta lägenheterna 
den i duschrummet, därefter kommer badrummet och sist mätaren i köket. För varje mätare kan du se 
mätarställningen när perioden började och när den slutade och periodens förbrukning. Längst ner 
finner du den totala förbrukningen, den kostnad du skulle ha betalat om systemet hade startat som 
planerat samt relativ %. Den sista kolumnen, relativ %, visar hur du ligger till jämfört med genom-
snittsförbrukningen i Gransätra. Om du ligger exakt på genomsnittsförbrukningen får du siffran 100. 
Är din förbrukning lägre än snittet har du ett värde som är under 100. Har du ett värde på t.ex 200 så 
innebär det att din förbrukning är dubbelt så stor som genomsnittsförbrukningen. Om du vill 
kontrollera om du är en ”vinnare” eller ”förlorare” på varmvattendebiteringen, så tänk på att du ska ta 
4 % på tre månadsavgifter, när du räknar ut avgiftssänkningen och jämför med debiteringen på remsan. 
Varmvattenmätningen avser ju ett kvartal.   
 
Vi beklagar att vi inte kunde starta systemet enligt planerna, men det som hänt ger oss en möjlighet att 
fundera på våra vattenvanor. De som har en låg förbrukning kanske tycker det är tråkigt att man inte 
redan nu fick utdelning i form av lägre månadskostnad medan de med högre förbrukning får en 
tankeställare. Man ändrar inget beteende förrän man blivit medveten om det och nu finns det en chans 
att bättra siffrorna till nästa kvartal!  
 
Styrelsen  


