
 Brf. Trädgårdsstaden. 
  

Brf. Trädgårdsstadens styrelse. 

 

 

Trädgårdsstaden El-avtal för 2023 
 
Styrelsen vill informera er alla angående det nya elavtal som slutits mellan Brf 

Trädgårdsstaden och Skellefteå Kraft. 

 

Upphandlingen gjordes genom att bjuda in de stora bolagen: 

Fortum, Vattenfall, Eon samt Luleå Kraft och Skellefteå Kraft. 

Vattenfall avstod att lämna offert.   

Fortum, EON och Luleå Kraft lämnade sådana avtalsförslag som skulle bundit 

föreningen till mycket höga elpriser under flera år.  

 

Skellefteå Kraft erbjöd ett rörligt elpris i ett icke tidsbundet avtal. Detta innebär att när 

elmarknaden förhoppningsvis blir mer stabil kan vi gå ur avtalet, alternativt teckna ett 

med för medlemmarna betydligt mer förmånligt pris. 

Styrelsen beslutade därför att Skellefteå Kraft ersätter Fortum som vår elleverantör 

tillsvidare. 

 

Då priset nu varierar dag för dag och timme för timme har styrelsen beslutat att 

medlemmarnas pris per Kwh ska vara 3 kr och 5 öre från och med den 1 januari 2023. 

Detta pris inkluderar el, skatter, nätavgifter samt mervärdesskatt. 

När föreningen fått fakturorna för förbrukningen för januari så kan priset komma att 

justeras nedåt eller uppåt, då vi då har en mer tydlig bild av våra kostnader för elen per 

Kwh. Det nya priset kommer att synas på hyresavierna som skickas ut i mars.  

 

För parkeringar för elfordon kommer priset från den 1 januari 2023 vara 3 kr och 25 

öre.  

 

Styrelsen tittar nu på hur vi ska kunna minska föreningens kostnader för den 

gemensamma förbrukningen utan alltför stora olägenheter för våra medlemmar. 

 

- Ett förslag (som kom upp på medlemsmötena) är att stänga tvättstugorna då elen är 

som dyrast, dvs passen kl. 07.00-09.00 och 16.00-19.00 och istället lägga till en nytt 

tvättpass sent på kvällen mellan kl. 22.00-24.00. 

 

- Det kan även bli så att de höga ljusmasterna på våra parkeringsplatser kan komma att 

släckas. 

 

Vi hoppas givetvis att den svenska elmarknaden kan komma tillbaks till ett mer stabilt 

läge och att vi då ska kunna få ett mer ”normalt” elpris för oss alla. 

 

Vi önskar er alla en God jul och ett Gott nytt år! 

 

Styrelsen 


