
 

 

FÖRENINGSMEDDELANDE EXTRA FEBRUARI 2023 
Bostadsrättsföreningen Räven i Solna publiceras även på www.brfraven.se 
 

Information om elprisstödet 
Här kommer information om hur elprisstödet kommer att utbetalas för medlemmarna i BRF 
Räven. 
 
1. Stöd för perioden mitten av februari 2022 till september 2022 
Då föreningen räknas som juridisk person kommer stödet att utbetalas till föreningen. Styrelsen 
har fattat beslut om att betala ut stödet i sin helhet till medlemmarna efter hur mycket som 
förbrukats av den enskilda medlemmen. 
Tyvärr är inte allt klart ännu när stödet kan betalas ut till föreningen och därmed inte heller när 
medlemmarna kan få stödet. Tanken är att göra ett avdrag så snart som möjligt, efter att vi fått 
beskedet, på en kommande faktura för månadsavgiften. 
 
2. Inget stöd för perioden oktober 2021 till mitten av februari 2022 
Efter att vi ställt frågan till Svenska Kraftnät, som hanterar stödet, om att vi inte får något stöd 
för fyra månader kan vi bara konstatera följande: 
 

• Enligt regelverket skall alla som har ett eget elavtal den 17 november 2022 få ett stöd för 
ett helt år som omfattar oktober 2021 till och med september 2022. 

• I föreningen gick vi över till gemensam el i mitten av februari 2022 och då sades alla 
enskilda avtal upp. Ingen av oss har med andra ord ett gällande avtal den 17 november 
2022 och är därmed inte berättigade till något elprisstöd för de första fyra månaderna i 
stödperioden. 

 
Det är tråkigt att det blivit så här. Särskilt med tanke på att gemensam el var första steget i vår 
miljösatsning på solceller och laddstolpar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kontakta styrelsen: Allmänna frågor: info@brfraven.se, frågor om lås: lassystem@brfraven.se, frågor om 

matavfall: matavfall@brfraven.se, frågor om bastun: bastu@brfraven.se, frågor om föreningslokalen: 
foreningslokalen@brfraven.se, felanmälan: http://brfraven.se/boendeinformation#felanmalan 

Grupp för medlemmar på Facebook: Brf Räven Illerstigen i Solna* *Syftet är en gemensam grupp för alla medlemmar och ska 

användas för att öka gemenskapen i föreningen, inte primärt vara en kontaktväg till styrelsen.  
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