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  Gransätrabarret  Mars -11 
 

 Information till brf Gransätras medlemmar.     Nr 38 
               
 
 
 

El- och vattenkostnaden 1 november – 31 januari. 
Förbrukningen under november-10 – januari-11 kommer att redovisas på avgiftsavierna för april – juni.  
Under november och december var vi kunder hos Vattenfall. Från och med den 1 januari är det Luleå 
Energi, som förser oss med el. Vi har tillsammans med ett stort antal HSB-föreningar tecknat ett nytt 
avtal, som innebär att Luleå gradvis köper upp vår beräknade förbrukning när priset är som förmånli-
gast. Den exceptionellt kalla decembermånaden gjorde att elkostnaden för den senaste perioden blev 
hög. Därtill kommer att Fortum höjt den fasta abonnemangskostnaden med 5 kr per månad och staten 
höjt elskatten med 30 öre /kWh. Genomsnittspriset, inklusive nätavgift blev 1,476 kr/kWh.  
 
Om vi delar periodens förbrukning av hushållsel med 150 får vi fram genomsnittsförbrukningen per 
lägenhet. Nedanstående tabell visar priset, periodens genomsnittsförbrukning per lägenhet samt 
genomsnittskostnaden per lägenhet och månad. 
 

  2009 2010 2011 
Period Avläsn   Kostn   Kostn   Kostn 
 dag Pris kWh /mån Pris kWh /mån Pris kWh /mån 
Nov, dec, jan 31 jan 1,256 1031 432 1,364 1046 476 1,476 1030 507 
Feb, mar, apr 30 apr 1,166 849 330 1,515 875 442    
Maj, jun, jul 31 jul 1,131 626 236 1,184 614 242    
Aug, sep, okt 31 okt 1,135 727 275 1,236 731 301    
 
Varmvattnet kostar som tidigare 55 kr per m3.  
 
På avgiftsavin har HSB beräknat förbrukningen men kan tyvärr inte redovisa mätarställningen. Den som 
vill ha exakta värden och gärna vill ha reda på mätarställningen, kan skicka ett mail till 
jan.tillenius@swipnet.se eller lägga en lapp i föreningslokalen, så kommer vi att skicka en kopia på 
lägenhetens exakta uppgifter.  
 
 

Byt ut nyckeln till grovsopen och biltvätten  
Om du inte har bytt ut din gamla nyckel till soprummet och biltvätten är det hög tid att göra det nu! Från 
den 1 april kommer inte de gamla nycklarna att fungera längre, då är det bara nyckelbrickan som gäller. 
 
Om du inte har någon bricka, eller vill ha en extra nyckelbricka, kan du köpa den för 100 kr hos 
vicevärden. Brickan ger dig behörighet att komma in i grovsopen, biltvätten och tvättstugan. Skulle 
oturen vara framme och du tappar din nyckelbricka, eller din reservbricka om du har någon, meddela i 
så fall detta till vicevärden omedelbart. Då tar vi bort behörigheten på brickan och gör den värdelös för 
den som eventuellt hittar den. 
 
 

Panten till gamla hobbylokalen har upphört 
Om du har en nyckel till gamla hobbylokalen ska du absolut lämna in den till vicevärden och återfå de 
500 kr du betalat i pant för nyckeln! 
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Snickeriföreningen bildad 
Det som under flera år gick under namnet Hobbygruppen eller Hobbyföreningen har nu, efter ett möte 
den 18 januari, ombildats till Snickeriföreningen och fått styrelse och stadgar. 
 
Den nyvalda styrelsen består av Björn Broström, port 16, Anne-May Egnell Alestedt, port 29 och Ove 
Törnblom, port 10, med Björn som ordförande och Anne-May som kassör. Årsavgiften är 200 kr och ger 
alla medlemmar tillgång till Snickerilokalen bredvid biltvätten. I Snickeriet finns det verktyg och 
utrymme att göra de arbeten eller reparationer man funderat på så länge, men inte gärna vill göra hemma 
i vardagsrummet. Målning är dock inte tillåtet i lokalen. 
Vill du gå med i Snickeriföreningen så skicka ett mail till Björn på bjorn.brois@bredband.net eller ring 
honom på telefon 08-97 21 41 
 
 

Stölder ur garagen 
Tyvärr blev vi utsatta för en stöldvåg i garagen i december -10. Denna gång var det de fem första 
garageplatserna i längan mot Björksätravägen, som drabbades av upprepade inbrott. Våra garage är 
dessvärre inte alls stöldsäkra. Förvara inte några däck eller andra stöldbegärliga föremål där. Betrakta 
garagen som bilplatser med carport, som skyddar för regn och snö, men inte för inbrott. 
 
Styrelsen har tagit in offerter på nya lås och förstärkning av garageportarna, men kostnaden, närmare 
5 000 kr per port, avskräcker och någon ändring av låssystemet planeras därför inte för närvarande. 
 
 

Skatteverket och lägenhetsnumret 
Skatteverket håller som bäst på att skicka ut underlag för folkbokföringen. Där ska man bl.a ange sitt 
lägenhetsnummer. Av medias rapportering kan man förstå att detta har vållat en hel del bekymmer, 
eftersom många anger föreningens lägenhetsnummer och inte det nummer som skattemyndigheten vill 
ha. För oss i Gransätra är detta inget problem eftersom det på dörrkarmen ovanför ytterdörren står både 
Gransätras lägenhetsnummer och Registernr. Det är registernumret som ska uppges till myndigheten.  
 
 
  


