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IMD (Individuell Mätning & Debitering) - del II
Det följer en fortsättning
på informationen från föregående
GunillaBlad.

Ingen förändring mot idag
Utöver besparingen för varje lägenhet blir det ingen förändring mot idag.
Alla lägenheter mäts och debiteras individuellt.
Alla lägenheter får en specificerad elräkning på månadsavin från Fastum.

Enkel övergång med totallösning
All administration runt övergången till Gemensam el sköts av utsedd
entreprenör och fungerar enligt följande:
Uppsägning av samtliga privata elabonnemang.
Ombyggnad av befintliga fastighetsabonnemang.
Installation av nya elmätare med fjärravläsning.
Varje medlem får sin elräkning via sin månadsavi.

Vad händer med ingånga avtal med elleverantörer?
I samma stund som föreningen går över till Gemensam el, 
upphör alla individuella avtal som lägenheterna har tecknat med 
elleverantörer. Inga avgifter debiteras lägenheter oavsett vilken 
bindningstid man tecknat.

För bästa ekonomi bör IMD kombineras med uppbyggnad 
av Solceller och i nästa GunillaBlad blir det mer information.

Styrelsemöten

18 maj
7 juni

23 augusti

PROJEKT 2022 
DRÄNERING, ASFALTERING & LADDPLATSER.
Styrelsen kommer inom kort ta beslut på vilket sätt projektet 
kommer att genomföras.
Mer information kommer i nästa GunillaBlad.

GLAD VALBORG

FJÄRRVÄRMECENTRALEN  (UC)
VÄRMEVÄXLARE
Styrelsen kommer inom kort utse den entreprenör som får 
uppgiften att modernisera Fjärrvärmecentralen. Då arbetet 
utförs kommer det att ske avstängning av vattnet. Information 
om avstängningarna kommer att anslås i portarna.

EFS 
(fastighetsskötaren)

finns på 
plats i föreningen
Måndagar ca 9-11
Torsdagar ca 12-15

Föreningens Expedition
är stängd tills vidare!

Vid behov kontakta styrelseledamot,     
se anslagstavlor!

FÖRENINGSSTÄMMA

torsdagen den 20 oktober

Nästa                                    

delas ut under vecka 23/24!
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Lördagen den 10 september 

Efterlysning

Vi har många barn i vår förening och i olika åldrar. Styrelsen har för avsikt att 

göra ett evenemang även för dom!

Finns det någon förälder/medlem som kan hjälpa till med arrangemanget, både 

avseende tips på vad som kan göras och även hjälpa till med det praktiska?

Kontakta i så fall ordförande Lasse.


