
Beslutsunderlag   till   extrastämman   §   8-10  
§   8   Styrelsens   förslag   att   tillsammans   med   Umeå   Energi   inleda   ett   projekt   för   att   sänka  
vår   energiförbrukning.   Steg   1   i   projektet:   Pilotförsök   där   Umeå   Energi   mäter  
energiförbrukning   i   ungefär   6-7   hus.   

 
Projektet   med   Umeå   Energi   (UE)  
Projektet   med   UE   handlar   om   hur   vi   kan   minska   vår   samfällighets   energiförbrukning  
som   idag   ligger   på   2,100   MWh/år.   Projektet   kommer   att   innefatta   alla   delar   som   kan  
påverka   vår   förbrukning.   Dit   hör   dels   vår   undercentral   och   förstås   våra   fastigheter   där  
nästan   all   förbrukningen   sker.   UE's   förslag   är   att   göra   en   pilotstudie   på   ca   6-7   av   våra  
hus   där   mätare   kommer   att   installeras   för   att   kunna   göra   en   noggrann  
energikartläggning.    UE   kommer   att   föreslå   vilka   olika   typer   av   hus   som   de   vill   ska   ingå   i  
pilotstudien.   Det   kan   handla   om   hus   där   inga   förändringar   gjorts,   hus   som   gjort   åtgärder  
vi   vet   påverkar   förbrukningen,   hus   med   en   eller   få   boende,   hus   med   många   boende   osv.  
Det   är   frivilligt   att   anmäla   sig   till   att   vara   med   i   pilotstudien   och   den   som   deltar   förväntas  
bidra   på   olika   sätt.   UE   kommer   att   välja   ut   vem   som   ingår.   Kostnaden   för   installationen  
att   nödvändig   mätutrustning   avseende   värme-,   varm-   och   kallvattenförbrukning   står   UE  
för.   
  
Pilotstudien   kommer   att   pågå   framtill   sommaren   och   under   denna   tid   kommer   UE   att  
jobba   aktivt   tillsammans   med   styrelsen,   de   som   ingår   i   piloten   och   hela   föreningen.   Efter  
avslutad   pilotstudie   kommer   en   utvärdering   att   ske.   Därefter   kommer   UE   med   ett   förslag  
med   åtgärder   som   presenteras   för   samfälligheten.   Detta   förslag   blir   också   ett   underlag  
till   ett   beslut   som   vi   kommer   att   lägga   fram   för   föreningen.   Vår   förhoppning   är   så   klart   att  
pilotstudien   faller   väl   ut   och   att   vi   får   fram   möjliga   åtgärder   att   gå   vidare   med.  
  
Projektet   kommer   att   presenteras   i   sin   helhet   under   informationsdelen   av   kvällen.   Då  
finns   också   möjlighet   att   ställa   frågor   till   representanter   från   UE.  
  
Beslut   1-   pilotstudie   med   UE  
Det   beslut   som   nu   ska   fattas   är   om   vi   ska   delta   i   projektet   tillsammans   med   UE.   
  
Det   först   steget   blir   piloten   på   6-7   hus   och   energikartläggning   av   hela   anläggningen.   Det  
medför   inte   några   kostnader   för   föreningen.   Vi   bidrar   med   engagemang   och   UE   står   för  
kostnaderna   i   den   här   delen.   Vi   har   inte   förbundit   oss   till   något   efter   piloten   är   klar   och  
redovisad.   
  



§   9    -   Styrelsens   förslag   att   lämna   in   en   ansökan   till   Lantmäteriet   om   att   göra   en  
ny   förrättning   för   att   ändra   debiteringsmodell   för   våra   energikostnader.   
 
Ansöka   om   en   ny   förrättning  
En   del   av   projektet   handlar   om   individuell   mätning.   Pilotstudien   försöker   få   klarhet   i   vad  
den   kan   ge   oss.   Om   vi   får   fram   ett   bra   resultat   som   visar   att   vi   skulle   tjäna   på   att   övergå  
till   individuell   mätning   behöver   samfälligheten   byta   debiteringsmodell   från   den   med  
andelstal   som   vi   använder   idag.   För   att   få   byta   debiteringsmodell   måste   vårt  
anläggningsbeslut   som   styr   hur   vår   förening   fungerar   ändras   och   detta   görs   via   en  
förrättning   hos   lantmäteriet.    En   sådan   ändringen   kommer   i   så   fall   att   innebära   att   vi   tar  
ut   avgifter   för   energiförbrukning   utifrån   faktisk   förbrukning   i   varje   hus.   I   dagsläget   är   det  
lång   kö   hos   lantmäteriet   för   handläggning   av   ändring   av   anläggningsbeslut.   
 
 
§10   -   Ta   hjälp   med   att   hålla   ordning   på   våra   parkeringar  
 
Våra   parkeringar  
Det   har   försvunnit   en   hel   del   parkeringar   på   Carlshem   senaste   året.   Det   har   gjort   att  
flera   bilägare   än   tidigare   börjat   att   använda   vår   parkering.   Det   är   inte   så   mycket   vi   kan  
göra   mer   än   att   försöka   kontakta   ägaren.   Styrelsen   föreslår   därför   att   vi   anlitar   ett  
företag   som   kan   hjälpa   oss.   Till   att   börja   med   behöver   vi   få   hjälp   med   att   skylta   upp   våra  
parkeringar   på   rätt   sätt   så   att   vi   sedan   kan   höra   av   oss   till   företaget   ifall   det   står   bilar  
parkerade   som   inte   är   våra   eller   våra   besökares.   Styrelsen   har   kontaktat   ett   antal  
företag   och   vill   få   ett   beslut   på   att   teckna   ett   avtal   på   den   här   typen   av   tjänst   när   vi   hittat  
rätt   samarbetspartner.   
 
 
 
Styrelsen  


