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Kylan ökar energikostnaderna 
Ingen har kunnat undgå att elpriserna har ökat i hela landet. Inte minst i det område vi 

tillhör. Självklart innebär det merkostnader även för vår förening. Ju kallare det är ju 

mer ökar kostnaderna för både el och värme. Glädjande nog så tecknade styrelsen ett 

fast pris på elen 2020-01-01 på tre år, alltså tom 2023-01-01. Vi betalar 0,46 öre/kWh, 

men till det tillkommer grundavgift, effektavgift, elöverföring, energiskatt, energi-

distribution samt moms. Dessa kostnader kan vi inte påverka och de är sammanlagt 

betydligt högre än själva elkostnaden. Vid en jämförelse visar det sig dock att vi har ca 

80 000 kronor lägre elkostnader för november tack vare att vi har tecknat fast elpris. 

Jämförelsen bygger på ett snittpris på elen på ca 3,00 kr/kWh. Alltid något att glädja sig 

åt i dessa kalla tider. 

 

Granuppsamlingsplats i januari 

Det är inte tillåtet att slänga din julgran i någon av föreningens två soprum på Skolvägen. 

Däremot har kommunen har arrangerat en uppsamlingsplats där du kan slänga din gran. 

Du måste stå på platsen och lägga granen i uppsamlingsbilen, det är därför viktigt att 

hålla koll på de olika tiderna för bilen. 

Väsby Centrum, 18.30-19.00 

Torsdagar 13/1 och 20/1 samt  

Söndagar 16/1 och 23/1 

Du behöver inte klippa ner din gran, men för att det ska 

få plats med fler skulle det uppskattas. Efter att granarna 

samlats in kommer de åka till Smedby och bli fjärrvärme 

och flis. Har du inte möjlighet att lämna din gran under 

dagarna kan du lämna den på den mobila återvinnings-

centralen. Mer information på kommunens hemsida: 

www.upplandsvasby.se.  

  

Sopsortering av förpackningar och julpapper 

Tänk också på att packa förpackningar och julpapper så att det inte blir överfyllt i våra 

kärl. För då tömmer inte entreprenören kärlen. 

 

Tack för ditt samarbete! 

------------------------------------- 

GOD JUL önskar vi alla våra medlemmar! 

Styrelsen för Brf. Suseboparken  

- Gunilla, Magnus, Agneta, Bengt, Roberto och Åke 

http://www.upplandsvasby.se/


 


