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 Information till brf Gransätras medlemmar. Utkommer sporadiskt mellan Gransätrabladen! 
               
 
 

El- och varmvattendebiteringen! 
 
Här kommer redovisningen av din förbrukning av el- och varmvatten under perioden november 2007 – 
januari 2008. På avgiftsavin för april, maj och juni, som är under utsändning, är förbrukningen av el- 
och varmvattendebitering sammanslagna till ett belopp. På avin står ”Elförbrukning (Enhetsmätning)”, 
men det avser alltså kostnaden både för el- och varmvattenförbrukningen. 
 
Informationen om din förbrukning framgår 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.  
 
I nedanstående tabell kan du jämföra den senaste perioden med samma period för ett år sedan. Här kan 
du också se om din förbrukning är högre eller lägre i jämfört med genomsnittet för föreningen. För 
föreningen som helhet har varmvattenförbrukningen sjunkit medan elförbrukningen ökat.  
 

Period Nov-07 - Jan-08 Nov-06 - Jan-07 Diff i % 

Varmvattenförbrukning 
Total förbrukning samtliga lgh      1 487 m3 1 581 m3 - 5,9 % 
Snittförbrukning per lgh  9,9 m3 10,5 m3 - 5,9 % 

Elförbrukning 
Total förbrukning samtliga lgh   160 652  kWh   149 258  kWh     7,6 % 
Snittförbrukning per lgh    1 071 kWh     995 kWh     7,6 % 

 
Nya elpriser 
Vid årsskiftet höjdes elskatten och elcertifikatkostnaden och då passade också Fortum på att höja både 
den rörlig nät-avgiften och den fasta abonnemangsavgiften för nätet. Från och med den första februari 
gäller därför följande priser: Fast abonnemangskostnad 25 kr/ månad. Rörlig avgift 1,02 kr / kWh. 
De nya avgifterna kommer att debiteras första gången på avierna för juli, augusti och september. Vårt 
nuvarande elavtal med Telge Energi, där vi betalar 33,5 öre / kWh, löper ut den sista juli.   
 
Se på dina markiser – andra gör det! 
Vi har fått några förfrågningar om var man vänder sig om man vill fräscha upp sina markiser genom 
att byta markiskapporna. Vi har kontaktat Nilssons Persiennindustri AB och fått ett pris på 130 kr per 
löpmeter inkl. moms. Våra balkongmarkiser är c:a 3 m så priset hamnar på knappt 400 kr + montering. 
Om vi blir några stycken som beställer, kommer monteringskostnaden bli 250 kr per lägenhet. Om det 
finns flera markiser i samma lägenhet debiteras endast för 1 montering.   
 
Är du intresserad så lämna en lapp i föreningslokalens brevlåda med ditt namn, portnr, antal markis-
kappor och telefonnr, så kontaktar vi dig för en mer bindande beställning när vi vet hur många vi blir. 
Vi vill ha din intresseanmälan senast den 31 mars. 
 
Styrelsen  


