
 

Kungsängs Bladet 
Medlemsinformation för  

Bostadsrättsföreningen Kungsängen 1 
http://www.brf-kungsangen1.se/ 

 
 

Nr 2018/3 2018-10-25  

   
 

 
Redaktör Åke Lidberg Sid 1 (4) 

Gemensam el 
Vi har nu som ni alla märkt , övergått till gemensam el. Vi har nya mätare till varje lägenhet 
som CEWE läser av månadsvis och skickar underlag till Fastum för att kvartalsvis fakturera 
respektive lägenhet, månadsvis. Innebär att elkostnaden betalas ca 3 månader efter avläsning. 
Föreningen har 3 avtal med Vattenfall för näthandel och vi har 3 avtal med samma innehåll 
med GodEl som levererar själva elen. 
Vi tar idag 1,60 kr per kWh, samt kommer även ta ut en fast avgift på 50 kr per månad för de 
fasta kostnader som föreningen får tack vare den nya lösningen på ca 30.000/år. 
 
För att beräkna kWh kostnaden så kommer vi månadsvis följa upp våra kostnader, priserna på 
elen består av två delar. GodEl får betalt för elen, Vattenfall för elnätet. Innan övergången till 
nya lösningen så betalade var och en till Vattenfall för både el och elnätet, alternativt annan 
leverantör för elen. 
 
För att jämföra kostnaden så är det viktigt att både ta med el samt kostnad för elnätet samt 
lägga på moms för dessa kostnader. Vidare så ändras priserna månadsvis vilket inte gör det 
lätt att jämföra med nya lösningen. Följande ingår i det elpris vi bestämt: elpris, 
energiskatt, elöverföringskostnad samt moms på allt (25%) 
 
Har som exempel gjort en jämförelse med vår egen (lägenhet 1501 i D) elförbrukning 2017 
jämfört med 2018 och att vi haft nya lösningen hela året. Vi bor på 102 kvm och hade en 
förbrukning på ca 2900 kWh. Kostnaden var ca 6200 totalt 2017. Motsvarande för 2018 med 
gemensam el ca 5100. Uppföljningen blir korrektare 2019 i augusti då ett år gått. 
Man bör även ta hänsyn till den prisuppgång på elen med ca 6% som varit under senaste året 
som inte gör det lättare för att jämföra kostnaderna. 
 

Budget 2019  
Styrelsen har haft budgetgenomgång för 2019. Vad som framkommer är att vi eventuellt 
behöver höja avgiften med ca 5-8%. Anledningen är eventuell (trolig) räntehöjning från 
Riksbankens sida. När och om detta sker så behöver vi kompensera räntehöjningen med 
avgiftshöjning. Vi återkommer så fort som vi behöver göra justering av avgiften. 
 

Gården 
Vår gemensamma innergård börjar ta form efter den förändring som Samfälligheten Väveriet 
1-4 stått för. Allt blev försenat men det mesta är klart. Återstår viss klippning och ansning av 
befintliga buskar och träd. Plantering i de nya krukorna får anstå till våren. Vidare kommer 
den segelduk som satts upp göras större. 
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Nya lampor samt blommor i utekrukorna 

 
Bild på entrén med blommor och lampa, dag som natt. 

Brandsyn.  
Brandsyn samt kontroller av våra brandsläckare har gjorts. Under nästa år kommer vi behöva 
byta släckarna. 
I trapphusen får inte förvaring ske. Du som har saker i trapphuset måste så snart som 
möjligt plocka bort detta med anledning av brandrisken. Ber alla respektera detta eftersom vi 
måste förhindra brand i trapphusen.   

Soprummet. 
Hur ska vi göra för att få betydligt bättre ordning i soprummet? 
De flesta av medlemmarna verkar förstå att man för det första 
ska lägga rätt saker i varje container, att man ALLTID ska vika kartonger 
så att man får plats, för flera. En del agerar fräckt och nonchalant och 
slänger vad skit som helst i soprummet, i tron att det ska försvinna. 
Plankor, bräder, lysarmaturer och Gud vet vad, hör inte hemma där, utan  
det får man vackert, ta till återvinningen. Kan du inte själv komma till 
återvinningen, sätt då upp en lapp på anslagstavlan vid postboxarna, att  
du behöver hjälp med detta, så ordnar det sig säkert. 
Nu skärper vi oss alla och ser till att det fungerar perfekt. Annars  
kan sophanteringen ytterligare fördyras och det får vi alla vara med  
och betala, rätt onödigt-eller hur!? 
Alltså - rätt grej på rätt plats-vik ihop alla kartonger-och försök, 
Håll vårt soprum rent och snyggt. 
 



 

Kungsängs Bladet 
Medlemsinformation för  

Bostadsrättsföreningen Kungsängen 1 
http://www.brf-kungsangen1.se/ 

 
 

Nr 2018/3 2018-10-25  

   
 

 
Redaktör Åke Lidberg Sid 3 (4) 

Ny anslagstavla 
Vi har satt upp nya anslagstavlor till höger om postboxarna. Tänkt användningsområde är att 
vi alla i föreningen kan behöva hjälp med något, transport till Återvinningscentral, vattning av 
blommor, bjuda på fika eller starta bokklubb. Det är upp till var och en att använda tavlorna.   

 

Energideklaration 
Vi har gjort en energideklaration enlig lag. Resultatet sitter upp ordinarie anslagstavla. Nästa 
gång blir 2028-09-26. En sammanställning av hela deklarationen kommer att finnas på vår 
hemsida. 

 

 
 

Nya stadgarna 
Våra nya stadgar är godkända av Bolagsverket. Stadgarna kommer att finna på vår hemsida 
http://www.brf-kungsangen1.se/ 
 

 
Handikapparkering på våra stickgator mm 
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Nya regler för handikapparkering har beslutats i Samfälligheten Torget. 
Innebär att om man har tillstånd för handikapparkering så kan man stå 4 timmar på 
stickgatorna. Vill man stå längre så måste även vårt parkeringstillstånd också finnas synligt i 
bilen. Betyder alltså att man får stå 24 timmar utan avgift. 
 
Tiden för i- och urlastning på stickgatorna är nu 12 minuter, därefter gäller 
parkeringsreglerna. 

Julglögg söndagen den16 december klockan 16:00 
 

 

 
Klockan 16:00 söndagen den 16 december anordnar vi traditionsenligt 
vår träff, då vi bjuder på glögg och pepparkakor. 
 
Vi samlas vid julgranen och hoppas på ett fint väder, gärna med lite snö. 
Alla medlemmar med anhöriga hälsas välkomna 

 
 
Styrelsen Brf Kungsängen 1 
 
 
 


