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Nu startar varmvattendebiteringen! 
 
Vi hade räknat med att börja debitera lägenheternas varmvattenförbrukning den 1 april, men så blev 
det inte. Vår mätarleverantör Techem fick tekniska problem och kunde inte leverera mätdata till HSB. 
Av det skälet blev vi tvungna att skjuta upp starten ett kvartal. Nu har man kommit tillrätta med en del 
av problemen, så nu kör vi igång! 
 
Dessvärre är den tekniska lösningen ännu inte på den nivå som vi önskar. Vi vill att all information om 
förbrukning och kostnader ska framgå av avin från HSB, men det målet har vi ännu inte uppnått. 
Kostnaden för el- och varmvattenförbrukningen kommer den här gången att slås samman till ett enda 
belopp på HSB-avierna för juli, augusti och september. Informationen om din förbrukning framgår i 
stället av bifogade faktablad från Techem. Där kan du se vad varmvattnet och strömförbrukningen har 
kostat, priset per m3 varmvatten respektive kWh el samt mätarställning och förbrukning per mätare.  
  
 
 

Avgifts- och hyresändring från 1 juli 
 
Föreningen har ett brutet räkenskapsår som löper från den 1 maj till den 30 april. Styrelsen har nu 
fastställt budgeten för räkenskapsåret 2007/2008 och den följer i allt väsentligt den långtidsbudget, 
som gjordes inför stambytet. Avgifterna för lägenheterna och lokalhyran kommer därför att höjas med 
2 % från och med den 1 juli 2007. En mer utförlig beskrivning av budgeten finns i Gransätrabladets 
sommarnummer. 
 
MEN... samtidigt som avgiften höjs med 2 % enligt vår budget, så sänks den också med 4 % som 
kompensation för den individuella varmvattendebiteringen. Nettoeffekten blir en AVGIFTS-
SÄNKNING MED 2%! 
 
Lokaler och förråd berörs inte av varmvattendebiteringen, så där blir det följaktligen en hyreshöjning 
med 2 %. Garage och parkeringsplatser behåller dagens hyror. 
 
 

Vicevärdsexpeditionens sommartider 

 
Från och med midsommar till och med augusti kommer vicevärdsexpeditionen vara stäng på tisdagar. 
På torsdagarna kommer Sune tillsvidare hålla öppet. Exakta datum för sommarstängningen kommer att 
meddelas genom anslag i portarna.  
 
Fastighetsskötaren kommer hålla öppet torsdagar hela sommaren på vanlig tid. 
 
 
Styrelsen  


