Brf Skönstavik

2020-02-18

Föreningsmeddelande 02/2020
Solceller.

Föreningens solcellsanläggning på garagetaket vid kvarteret Nötkakan 2 har
nu varit i drift i fem år och har sen starten producerat totalt 108,6 MWh vilket
i genomsnitt är 21,7 MWh per år. Den el som produceras är främst till för att
täcka det gemensamma behovet i tvättstugan och överskottet säljs och går
tillbaks till elnätet. Värdet på all el som producerats uppskattas till 120.000
kr. Investeringen uppgick till 400.000 kr efter statligt stöd på 35%. Med vår
produktion och nuvarande elpriser är den årliga avkastningen på
investeringen 6% på investeringen som beräknas vara betald om 11 år.

Förutom de ekonomiska värdena producerar vi förnybar el som vi förser
elnätet med. Av produktionen använder vi 40% och resterande 60% säljs. Vi
har undersökt möjligheten att öka kvoten av egenproducerad el genom att
lagra i batterier. Skillnaden i pris mellan köpt och såld el är liten samt att upp
till 10% försvinner vid lagring är det i dagsläget inte lönsamt att investera i
batterier.
Årsstämma.

Vi kan inte påminna om det här för ofta. Tid och plats för föreningens
årsstämma är klockan 19:00 torsdagen den 23 april i Sköndalsskolans matsal.
Observera att vi måste vara ute ur lokalen senast 20:45
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 29 februari.

Valberedningen.

Vill du vara med i styrelsen så kontakta valberedningen som i år är Markel
Månsson i nummer 34 och Britta Ryderstedt i nummer 22

Miljötips.

Dra ur sladden till TV och dator när de inte används. Apparater på standbyläge är stora energitjuvar. Dra även ut din batteriladdare, mobilladdare och
transformatorer när de inte används eller koppla apparaterna till en
grenkontakt med strömbrytare. Standby-förlusten för en laddare är upp till 50
kWh/per år.

Nästa möte.

Nästa styrelsesammanträde äger rum tisdag den 10 mars.
Frågor/ärenden som medlem önskar att styrelsen ska behandla bör vara
inkomna via föreningens brevlåda eller mail 10 dagar före mötet.
Hälsningar Brf Skönstaviks Styrelse
E-mail: styrelsen@finbagarvagen.se

