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publiceras även på www.brfraven.se 
Motionera mera och i tid! 

Rävens föreningsstämma hålls i år den 31/5. Sista mars går motionstiden ut. Passa på att göra 
din stämma hörd. Maila din motion till info@brfraven.se eller lämna den i den vita brevlådan 
utanför expeditionen. 
Tänk på att en motion ska ha en tydlig ”att-sats” som stämman kan besluta om. 
Exempelvis: ”Jag föreslår att föreningen planterar solrosor runt sandlådorna”. HSB har en mall 
som är än mer formell men som innehåller bra information om vad man ska tänka på när man 
skriver en motion. Du hittar mallen tillsammans med protokoll från tidigare stämmor på: 
http://brfraven.se/om-oss/stammor/  

Valberedningen 
Valberedningens arbete inför stämman pågår för fullt. Är du intresserad av att ingå i styrelsen 
eller har någon granne du vill föreslå kan du vända dig till sammankallande i valberedningen 
Andreas Wieser eller genom att skicka ett epost till valberedningen@brfraven.se. 
 

Informationsmöte 2023 
Styrelsen höll ett informationsmöte den 19/1 2023 och där föreningslokalen var fylld av 
medlemmar. Mötet sändes även som ett zoommöte där ca 15 personer deltog. För er som inte 
kunde medverka går det nu att se inspelningen genom att gå till: https://vimeo.com/809166467 
 

Omhändertagna saker i barn- och cykelrum 
Under förra årets städdag tog styrelsen ett stort grepp om föreningens cykel och barnvagnsrum 
där alla saker som inte var märkt med medlems namn och årtalet 2022 omhändertogs. Detta på 
grund av att det fanns mycket gamla trasiga saker, saker som tillhör tidigare medlemmar som 
sedan länge flyttat från föreningen och saker som tydligt inte används aktivt av den medlem 
som äger dem. Detta i sin tur leder till att rummen blir trånga och inte fungerar väl för de som 
har behov av dem. 
Styrelsen har sedan återkommande informerat att man kan få tillbaka sina saker genom att ta 
kontakt med styrelsen och flera av medlemmarna har varit och hämtat ut saker. När nu sakerna 
förvarats i snart ett år kommer styrelsen att börja städa ur de låsta rummen och de saker som 
finns där kommer i första hand återanvändas inom föreningen, skänkas, återvinnas eller i sista 
hand kastas.  
Om du fortfarande har saker du vill ha uthämtade ta kontakt med oss innan den 1:a april. 
Vi påminner även om att barnvagnsrum och cykelrum är till för att förvara saker som aktivt 
används. För långtidsförvaring förväntas medlemmarna använda sina egna lägenhetsförråd.  

Invigning av föreningens nya gym 
Som informerades på informationsmötet har styrelsen fått hjälp av Jenny Rönngren och Hélène 
Bernhardt med att ställa i ordning vår första version av ett gym i en av lokalerna i hus A. Tanken 
är att börja enkelt och sedan bygga vidare om det visar sig finnas intresse bland medlemmarna. 
Vi har lite arbete kvar med regler och iordningställande av lokalen men räknar med att kalla till 
invigning via nyhetsbrev, Facebook och anslag i portarna relativt snart. 
  



Trädgårdsdag 
Vi bjuder in till en gemensam arbetsdag med korvgrillning. Ett ypperligt tillfälle att träffa nya och 
gamla grannar! Vi samlas lördagen den 6:e maj kl 10:00 utanför port 30 där styrelsen informerar 
om vad vi ska göra och hur vi ska jobba. Exempel på åtgärder: 

• Vi rengör golven i sophusen 
• Vi städar upp gårdarna och tar fram trädgårdsmöblerna, oljar vid behov 
• Vi slänger gamla grillar 
• Och annat som vi kan se behöver åtgärdas 
• Efter hårt arbete mellan 10:00 och 12:00 samlas vi och grillar korv tillsammans vid port 30. 

Föreningen bjuder på korv med bröd, ketchup och senap samt kall dryck. Ibland drar några 
av barnfamiljerna ihop en ”spontanloppis” i solskenet. 

Hämtning av grovsopor 
Den 6-7:e maj kommer en container att finnas tillgänglig för inlämning av brännbart material 
och metallskrot. Containern står som vanligt på gården framför entréportarna till Hjortstigen 2 A-
C och vi delar den med vår grannförening. Containern levereras vanligen på kvällen den 5:e 
maj och är tillgänglig redan då. Släng inte saker som kan återanvändas utan lämna dessa till 
eller kontakta någon av de organisationer som nämns under rubriken ”Skänka saker”. 
Som vanligt gäller att målarfärg, däck och kemikalier inte får lämnas i containern.  

• El-avfall såsom datorer, TV-apparater, brödrostar, strykjärn etc. ska lämnas i el-
soprummet i källarplanet på Illerstigen 8, inte i containern.  
Access till el-soprummet ska ligga på er vanliga ”nyckelbricka”.  

• Wellpapp lämnas vid sopstationen på Björnstigen. 
• Miljöfarligt avfall (målarfärg, lösningsmedel, lampor, mm.)  lämnas i miljöstationen vid 

OKQ8. 

Återbruk och att skänka saker 
Istället för att kasta kanske någon annan kan ha nytta av dina gamla saker. Vill man skänka 
saker så finns det en bortskänkesgrupp på Facebook för Bergshamra, 
https://www.facebook.com/groups/1416078625340551. Solna kommun har också mobila 
återbruksbilar som kommer till Bergshamra med jämna mellanrum. Läs mer under 
https://www.solna.se/boende--miljo/avfall-och-atervinning/aterbruk. 
Andra organisationer som tar emot saker är: Röda korset på torget, Glödens Secondhand och 
hantverk vid OK-macken, Vingens återbruk, Kyrkornas Secondhand, Myrorna, Emmaus, 
Stadsmissionen m fl. En del organisationer hämtar större saker som möbler om man ringer och 
beställer transport. 
 

 

  



Gemensam El-special 
Efter informationsmötet har flera medlemmar givit feedback om att man hade förväntat sig mer 
information om vad som faktiskt gäller nu när vi har gemensam el, vad vi har för elavtal och 
varför vi ibland får fakturor för en månad och ibland för flera. Därför har vi här sammanställt en 
informationsskrift. 

 
Föreningens elavtal 
Föreningen har haft en hel del inkörningsproblem med gemensam el vilket gjort att frågan om 
elavtal har prioriterats ner. Tills vidare har vi därför kört vidare på det avtal som föreningen hade 
sedan tidigare, Vattenfalls Fosilfria Mix, vilket innebär att vi har ett fossilfritt avtal med el från 
vind/sol-, vatten- och kärnkraft.  
På extrastämman 2021-10-25 diskuterades val av energislag vid inköp av gemensam el och 
diskussionen landade då i att föreningens stadgar redan säger att styrelsen ska främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen samtidigt som den ska arbeta för att göra vår förening 
mer hållbar. Vilket avtal som bäst möter upp mot dessa direktiv behöver utredas och styrelsen 
har bjudit in ett antal insatta medlemmar för att få hjälp med detta. Tanken är att komma i gång 
med detta arbete under vår/sommaren. Vill du hjälpa till? Hör av dig till styrelsen. 
 
Hur bestäms föreningens elpris? 
Idag har vi 5st avtal, ett för varje hus. Dessa är för tillfället alla rörliga och följer marknadspriset 
för el timme för timme. Det innebär att all el som föreningen köper in, köps in till det pris som 
gäller på elbörsen just nu (Spotpris). 
Vår faktiska kostnad för elen är:  

• Spotpriset + påslag (2 öre) + elcertifikatskostnad (1,5 öre) + energiskatt (36 öre) + 
nätöverföringsavgift + moms 

• Nätöverföringsavgiften är 48 öre vid höglast och 14,4 öre vid låglast.  
• Höglast är mellan klockan 06:00-22:00 på vardagar i januari, februari, mars, november 

och december. 
Priset varierar därmed baserat på tid på dygnet, tid i veckan eller tid på året. Varje månad får vi 
en faktura från vår elleverantör på den totala mängden kWh vi har köpt och den totala 
kostnaden. Vi beräknar snittet per kWh och detta blir elpriset för medlemmarna som 
multipliceras med varje medlems förbrukning. 
Räkneexempel: 
Vi antar att föreningen en viss månad har köpt in totalt 60 000 kWh till en kostnad av 120 000kr. 
Detta ger att priset per kWh är 120 000 / 60 000 = 2kr/kWh. 
Medlemmen Pelle har enligt sin elmätare förbrukat 450 kWh och ska därför betala 900kr för den 
aktuella månaden. 
 
Så då spelar det ingen roll om jag använder el när den är billigare? 
Jo det spelar absolut roll. Om du använder el när den är billigare hjälper du till att sänka den 
totala kostnaden för elen vilket leder till att föreningens elpris varje månad blir lägre. Alla har 
inte möjligheten att styra sin elförbrukning men om vi försöker att förbruka el när den är som 
billigast (mellan klockan 22:00 och 06:00 samt under helger) eller iallafall undvika att förbruka 
den när den är som dyrast så får vi alla en lägre elräkning.  
 
I det första diagrammet nedan visas hur elpriset varierade över dygnet den 15:e mars och i det 
andra diagrammet visas hur elpriset historiskt har varierat de senaste två åren. Det är tydligt att 
elpriset varierar över året och i december blev exempelvis priset blev betydligt dyrare än både 
oktober och november. 
 



 
Spotpriset för 1kWh per timme under 16:e 2023 

 
Snittpriset för en kWh per månad för 2021, 2022 och 2023 

 
 
Måste vi ha rörligt elpris? Är det verkligen mest fördelaktigt? 
Detta är en av frågorna som styrelsen vill att de medlemmar som hjälper till att utreda tar i 
beaktande. Som det ser ut nu har vi inte sett någon mening i att binda eftersom priset blir så 
mycket dyrare sett över året. Vi skulle då också tappa förmågan att kunna påverka elpriset 
genom att använda el när den är billig.  
 
Varför har jag ibland fått elräkning för två månader, ibland bara för en och ibland inte för 
någon 
Vi har använt oss av en tjänst hos Simpleko för att beräkna debiteringen per medlem. Det har 
dock visat sig att deras process är långsam med följden att de inte hinner få med 
elförbrukningen på nästa månadavi. Följden blir att medlemmarna inte får sina elavgifter på avin 
för nästkommande månad utan först månaden därefter. Januari månadsförbrukning kommer 
alltså med på avin som skickas i mitten av mars i stället för mitten av februari.  
 
Styrelsen är inte nöjd med detta upplägg utan vill att vi ska få kostnaden för föregående månad 
på månadsavin. Vi håller på att se över våra alternativ. 
 

 
Soliga vårhälsningar 

Önskar Styrelsen 


