
Så funkar nya elabonnemangen i Brf Skytteskogen 
 
Som ni nog alla vet så monterade vi ned alla privata elmätare i föreningen i juni och våra privata 
elabonnemang sades upp. Istället monterade föreningen upp nya elmätare och vi medlemmar 
köper numera elen av bostadsrättsföreningen. 
 
Varför då? 

● I mindre lägenheter som våra går en väldigt stor del av elkostnaden till fasta avgifter. 
Istället för åtta privata abonnemang + ett fastighetsabonnemang som det tidigare var i de 
flesta hus så har vi nu bara ett fastighetsabonnemang per hus vilket sänker de fasta 
kostnaderna med nästan 90% 

● Vi kan använda vår egenproducerade solel bättre eftersom lägenheterna nu är 
uppkopplade mot solelen 

● Omläggningen möjliggör dessutom installation av solpaneler på fler hus. Det behövs en 
viss elförbrukning i en fastighet för att det ska bli lönsamt att installera solel. Med 
omläggningen kan solel vara lönsamt på fler av våra tak. Detta är dock inte planerat i 
dagsläget 

 
Hur sker betalningen? 
Elen debiteras på månadsavgiften ungefär ett kvartal i efterskott. Detta eftersom avierna skickas 
en gång i kvartalet från HSB. På avin för oktober 2020 kan ni se hur det kommer att se ut.  
 
Så här ser det ut på avin för månadsavgiften. Förklaring till siffrorna: 

 
A: Mätarställningen vid månadens början. B: Mätarställningen vid månadens slut.  
C: Förbrukning under månaden (B-A). D: Kostnad per kWh exkl moms. 
E: Kostnad exkl moms för månaden (C x D). F: Kostnad moms (25% av E)  
 
Du betalar enbart för förbrukad el, inga fasta kostnader. Kostnaden är 1,44 kr inkl. moms per kWh. 
 
Kan jag se hur mycket el jag gör av med? 
Ja. Vill du ha mer detaljerad information än det som står på månadsavin så kan du få det på nätet. 
Använd länken och inloggningsuppgifterna på nästa sida. Dessa inloggningsuppgifter är 
personliga och du kan själv ändra lösenord. 
 
Men gör det här nån skillnad för mig som medlem? 
Ja, helt klart: 

● Elen blir billigare 
● All el är miljömärkt med Bra Miljöval, och vi använder mer av vår egenproducerade solel 
● Du slipper fakturor från nät- och elbolag 
● Du slipper elbolag som ringer och stör och behöver inte förhandla om eller teckna elavtal i 

framtiden 
 
Hör av dig till oss om du har frågor! 
 
Hälsningar Styrelsen 


