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Styrelsen 

Information om elleveransen  
Installation av nya elcentraler 
I samband bytet av elcentralerna i respektive 
trappuppgång sades elleveransavtalet automatiskt 
upp för alla bostadsrättshavare i enlighet med 
stämmobeslut. 
Mätarställningen för respektive lägenhet/lokal  
lästes av och meddelades Alingsås Energi. 
 
Detta innebär ... 
 

• att du skall ha fått en slutfaktura från Alingsås Energi (nätbolag som ansvarar 
för distribution och avläsning av elen) med det datum angivet då elmätaren 
lästes av.  

• att du inte kommer att få någon mer elräkning från Alingsås Energi och/eller 
det elbolag du hade avtal med om annat än Alingsås Energi. 

• att all elförbrukning till Hillområdet - till såväl bostadsrättshavare som 
hyresgäster - debiteras HSB Brf Alströmer och betalas av 
bostadsrättsföreningen. 

• att HSB (=Brf Alströmer) fakturerar dig för din elförbrukning. 
• att faktura för din kvartalsvisa elförbrukning kommer i efterhand i samband 

med avgiftsavin från HSB. Se omstående sida hur betalningsperioderna blir! 
• att elpriset inkl alla skatter och avgifter enligt vårt avtal med Alingsås Energi 

framöver blir 130 öre kWh. Observera att någon fast avgift i form av 
abonnemangs- och nätavgift ej påförs respektive bostadsrättshavare utan 
denna kostnad löses av föreningen. Den fasta avgiften motsvarar cirka 34 
öre/kWh vid en snittförbrukning på 2500 kWh/år. 

• att Minol med hjälp av HSB Göteborg uppgraderar avläsningssystemet för 
såväl elmätare som vattenmätare. Systemet är nu i full funktion och fungerar 
100%-igt.  
De nya sändarna registrerar elförbrukningen per dygn i stället för månad, vilket 
innebär att varje bostadsrättshavare kan följa sin elförbrukning mer i detalj om 
så önskas. 

 

Elleveransinformation 
 
 

Observera! 
Nu är elcentralerna i respektive lägenhet utrustade med automatsäkringar och 
jordfelsbrytare (JFB1). Det innebär att jordfelsbrytaren utlöses - för din säkerhet - vid 
överbelastning eller andra eventuella störningar som kan uppstå i elektriska apparater m.m. 
Jordfelsbrytarens vippbrytare skall peka uppåt. Jordfelsbrytaren sitter längst till vänster. 

Varje brh och hyresgäst kommer under 
november månad 2012 få 
webbinloggning för att kunna se egen 
förbrukning. Styrelsen återkommer! 
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