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15 miljoner i energisparbidrag  
har vi fått och vi kan därmed sätta i gång 
projektet att energieffektivisera vårt hus. 
Stödet täcker 50 procent av våra kostnader 
upp till närmare 15 miljoner kr men bara 
under förutsättning att vi tillskjuter ett 
motsvarande belopp. Detta kan leda till att 
vi behöver ta ytterligare lån. 

AFRY   
är konsultfirman som Styrelsen har träffat 
avtal med och som skall hjälpa oss att 
besluta om vilka sparåtgärder vi ska utföra 
och även att upphandla lämpliga 
entreprenörer. Vi återkommer med 
information när beslut är taget om vilka 
åtgärderna blir och med vilken tidplan. 

LED   
För att både spara på elenergi och på 
löpande utgifter har vi nu bytt till LED-lysrör 
i samtliga garage. Det innebär en 
besparing från 72 till 18 W eller 77 procent, 
inklusive förbrukningen för 
styrelektroniken. Dessutom håller LED-
lysrören avsevärt mycket längre vilket spar 
arbetstid. 

Garagehyran höjs med 10% 
från 1 oktober, skrev vi i ett tidigare 
nyhetsblad. Tidpunkten har skjutits fram till 
1 januari 2023. Men i fortsättningen 
kommer garagehyran att 1 oktober varje år 
höjas med 2 procent. Detta för att täcka 
ökade underhållskostnader. 

Majbäcks måleri 
fortsätter arbetet med målning av 
badrumsfönster som tyvärr dragit ut på 
tiden. Kontakta styrelsen om du inte fått 
någon personlig information om detta. 

 

 

 
Klätterservice 
Vi har engagerat Klätterservice AB för att 
reparera trasiga takplåtar, sprickor i 
fasaden och dessutom målning av delar på 
fasaden som har fått en avvikande färg. 

På hösten träffas avtal 
och Styrelsen har fullt upp med att träffa 
entreprenörer och besöka mässor för att 
lära sig mer. När vi gör upphandlingar 
försöker vi värna om att göra 
upphandlingar lokalt men med uppdrag att 
huset skall förvaltas på bästa sätt.  

Rättelse om elbesparing 
I Utsiktens Klimatblad nr 1 påstår vi att din 
elnätsavgift påverkas av din högsta 
samtidiga elförbrukning varje månad. Detta 
är fel. Effektmätning enligt tariff görs inte 
för lägenheter i flerfamiljsbostäder. 
Däremot är nätavgiften något lägre under 
"låglasttid" som är vardagar kl 22 - 06 från 
november till mars.  

Vi ber om ursäkt för detta. 
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