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Invigning av panncentralen – Repris 
En mycket trevlig kväll i oktober förra året invigde vi den ombyggda panncentralen. Det var så trevligt att 
vi vill göra om det. I år inviger vi Etapp II, dvs vårt nya fina kök och vår nya vicevärds- och maskinist-
expedition. 
 

Notera omedelbart lördag den 15 oktober i din almanacka. Vi börjar med ett Öppet Hus mellan  
kl 14.00 – 16.00. Det är öppet för alla, men kanske mest för barnen. Själva invigningen sker kl 19.00 då vi 
bjuder på lite bubbeldricka och du får tillfälle att mingla med dina grannar. Vi öppnar också en liten pub, 
där du kan köpa ett glas vin eller en öl. 
 
Närmare information kommer i en port nära dig. 
 

Årsstämma 
Nästa aktivitet i nya Panncentralen sker redan den 26 oktober, då du är hjärtligt välkommen till årsstämman 
2011. Det är på stämman du har möjlighet att göra din röst hörd och komma med synpunkter och frågor på 
vår verksamhet. 
 

El- och vattenkostnaden 1 maj – 31 juli. 
Förbrukningen under maj – juli -11 kommer att redovisas på avgiftsavierna för oktober – december.  
Periodens elkostnad, inklusive nätavgift blev 1,331 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 1,325 847 374 
Maj, jun, jul 31 jul 1,131 626 236 1,184 614 242 1,331 613 272 
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.  
 

Matavfallet och komposttunnorna 
Vi börjar få lite bättre ordning kring komposttunnorna. Men använd gärna två, väl tillslutna, påsar när du 
slänger ditt matavfall. Det hindrar läckage och gör det inte så grisigt i tunnorna. 


