UTDRAG FRÅN Bostadsrätternas teknikexpert David Sjöqvist:
Gemensam el kräver noggrann planering
Bostadsrättsföreningar vill ibland slå ihop medlemmarnas enskilda elabonnemang till
ett gemensamt för hela föreningen. Detta för att spara pengar åt medlemmarna. Men
det kräver rätt förutsättningar i föreningen och en noggrann planering,
Tanken är god: genom att gå ihop sparar man in på medlemmarnas fasta avgifter
och föreningen betalar endast en eller ett fåtal. Därtill blir bostadsrättsföreningen en
större kund hos elnäts- och elhandelsbolag och förväntas kunna förhandla till sig
bättre priser. För den enskilde medlemmen blir det förstås också bekvämare att
betala för elnät, elhandel och månadsavgift på samma avi till föreningen. För
föreningar med solceller kan ett gemensamt elabonnemang även innebära att el från
solcellerna kan användas i medlemmarnas lägenheter.
Det låter ju bra och enkelt, men vad innebär det egentligen för föreningen? Och hur
bör styrelsen tänka och förbereda för en sådan övergång?
Om ni i styrelsen kommer fram till att det är en god idé att slå ihop abonnemangen i
er förening ska förslaget läggas fram som en proposition på en föreningesstämma.
Enkel majoritet för förslaget räcker för att det ska gå igenom. Därefter följer en tid av
mycket planering och information ut till medlemmarna.
Praktiskt innebär ändringen att alla individuella elmätare monteras ner och ersätts
med nya undermätare som ger föreningen möjlighet att läsa av elförbrukningen för
lägenheterna. Samtidigt kopplas elledningarna om så att alla lägenheter ansluts till
föreningens abonnemang.
Under arbetet kan det bli fråga om kortare men även längre strömavbrott. I vår
förening fick vi bryta strömmen i flera timmar. Det innebar att varken hissarna,
portlåsen eller belysningen i garagen, trapphusen fungerade under tiden.
Hur det hela skulle gå till i föreningen kommunicerades ut till medlemmarna i flera
steg i förväg.
På minussidan finns också aspekten att medlemmen förlorar sin rätt att välja
elhandelsleverantör och inte minst rätten till ersättning och skadestånd i samband
med elavbrott.
En förutsättning för att föreningen ska kunna debitera medlemmar för el är också att
detta är inskrivet i stadgarnas bestämmelse om hur årsavgiften ska beräknas.
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