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Hur kan vi spara el?  Nytt IMD-pris 
 

Vi går mot en vinter där vi får räkna med högre elräkningar än vanligt till följd av 
de höga elpriserna. Många av de sparförslag man kan läsa om i olika medier 
riktar sig i första hand till villaägare med direktverkande el. Det finns dock en 
del som även du som bor i en bostadsrättsförening kan göra för att minska dina 
elkostnader och du kan även bidra till att minska föreningens elkostnader. 
 
Några viktiga saker att tänka på då det gäller din lägenhets elförbrukning. 
 

• Undvik att handdiska. Använd diskmaskinen och se till att fylla den helt. 

• Kör inte tvättmaskinen halvfull, fyll den helt. Lufttorka kläderna istället för 

att använda torktumlaren. Sänk temperaturen från 60 till 40°. 

• Apparater som står i standby-läge drar ström. Stäng av dem. 

• Byt dina lampor till lågenergilampor och LED-belysning. 

• Låt inte lyset stå på i rummen där du inte är. 

• Koka vattnet med locket på. Använd vattenkokare om du har en sådan. 

• Kontrollera att du har rätt temperatur för kyl och frys. Kylen ska ha +6 och 

frysen -18 grader. Att städa kyl och frys, frosta av och damma 

runtomkring gör att aggregatet inte behöver jobba lika hårt.  

• Duscha kortare tid. Låt inte vattnet stå och rinna när du tvålar in dig eller 

vid tandborstning. 

• Handdukstork och golvvärme som går på el drar mycket ström. Använd 

så lite som möjligt.  

Det du kan göra för att minska föreningens elkostnader är i första hand att 
använda disk- och tvättmaskiner efter kl 19 på kvällen. Under dagtid mellan  
07-19, måndag till fredag, belastas vi med en effektavgift som gör elen ännu 
dyrare under denna tid. 
 
De elbilar som nu finns i föreningens garage kan inte laddas under de tider 
SEOM tar ut effektavgift. 
 
Bifogat finns även en sammanställning som SEOM har gjort med förslag på 
åtgärder för att spara el, som specifikt vänder sig till medlemmar i 
bostadsrättsföreningar. 
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IMD-priset höjs retroaktivt från och med september 
 

I januari i år höjde vi IMD-priset (Individuell Mätning och Debitering av el), 
priset som vi som enskilda medlemmar betalar för lägenhetens elförbrukning, 
från 1:65 kr/kWh till 2:40 kr/kWh inkl. moms.  
 
Inför den stundande vintern räknar de flesta experter med att priserna kommer 
att stiga ytterligare från nuvarande nivåer. Denna del i vår verksamhet är 
dessutom i nuläget underfinansierad vilket sammantaget gör att vi ser ett 
behov av att höja priset. 
 
Hur mycket vi behöver höja priset beror bland annat på vad den nya regeringen 
ger för besked om de eventuella subventioner som utlovades inför valet i 
september. En annan sak som också kan påverka elpriset i positiv riktning är 
de diskussioner som pågår inom EU bland annat om att separera gaspriserna 
från elpriserna. Mot bakgrund av ovanstående kommer vi att avvakta till mitten 
av november innan vi fastställer priset för att därigenom förhoppningsvis ha 
bättre information som underlag för fastställandet av ett nytt pris.  
 
Det nya priset kommer att meddelas i Edsbackabladet som kommer i 
månadsskiftet november/december. September månads förbrukning redovisas 
på hyresavin för januari månad som ska betalas i slutet av december. 
 
Påminner om att för de som vill följa elförbrukningen finns en Portal som 
Svea Smart tillhandahåller. Är du intresserad av att få åtkomst till din mätare, 
för att se din förbrukning via portalen, kontakta styrelsen via mejl till  
informationsteknik@brfedsbacka.se och uppge namn och lägenhets-
nummer (det tresiffriga numret). 
 
 
Styrelsen Brf Edsbacka 
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