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INFORMATION FRÅN STYRELSEN December 2010 

 JULTIDER 

Förtroendemannaexpeditionen är stängd måndagen den 27 december. Containern kommer att hållas 

öppen juldagen mellan kl. 10 till 15. Styrelsen önskar God Jul och Gott Nytt år. 

 TRIVSELREGLERNA 

Styrelsen vill på nytt påminna om våra trivselregler som finns i pärmen som ni har fått ut. Läs dessa. 

Enligt trivselreglerna är det förbjudet att spika, borra, såga m.m. under söndagar och helgdagar för 

att ge lugn i fastigheten. Tyvärr så följs inte dessa regler. Vi vill ännu en gång påpeka vad som 

gäller. 

Styrelsen vill också påminna om att inte blockera tvättider för andra medlemmar. 

 BRANDVARNARE 

Varje lägenheten utrustades i samband med stambytet med en brandvarnare som har batterier med 

lång livslängd. Medlemmen har ansvaret för att byta batterier och att hålla brandvarnaren i funktion. 

I informationen från Skanska som delades ut i samband med renoveringen finns skötselinstruktioner 

för brandvarnaren. Använd dessa instruktioner.  

Information om brand och risker har satts upp i uppgångarna. Läs dessa instruktioner. 

 INFORMATION OM FÖRENINGENS ELAVTAL 

Med anledning av de höga elpriserna i vinter vill styrelsen informera att föreningen inte berörs av 

detta. Elavtal har tecknats för perioden 2010 till och med 2014. Kostnaden för elen per kWh för 

avtalet är följande:  54,9 öre för elavtalet med PlusEnergi inklusive elcertifikat + 27,95 öre i 

energiskatt + 14,4 öre i nätavgift till Göteborgs energi. Summa 97,5 öre/kWh + moms. Föreningen 

tar sedan på 3 öre för investering i nya mätare. Totalt betalar medlemmen 124,54 öre/kWh från den 

1 januari 2010. 

 FÖRBRUKNINGSSTATISTIK FÖR KRÖNET 

2007: Värme -0,4%     -9 000 kr Vatten -0,3% -1 141 kr El  -4,0%   -21 000 kr. 

2008: Värme -3,2%   -76 000 kr Vatten  0,0%         0 kr El  -8,8% -125 000 kr. 

2009: Värme -9,6% -228 605 kr Vatten -0,4% -1 610 kr El  -1,6%     -7 328 kr.  

Detta enligt uppgifter från HSB Göteborg. Tyvärr har priserna stigit varför totalkostnaderna stiger.  

I årsredovisningen finns redovisat hur mycket av elkostnaderna som är utdebiterade dvs el som 

direkt förbrukas av medlemmarna. Denna kostnad kan ni själva påverka. 

 VÄGNING AV SOPORNA  

Den 1 januari 2011 börjar RENOVA väga soporna och föreningen debiteras efter vikten. Var 

vänliga och källsortera för att minska våra kostnaderna för soporna. Sopor som vi komposterar 
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påverkas inte. 

 


