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HSB Bostadsrätbfören i ng
Porkala nr 249 i Stockholm

Itall för motion tiil Brf Porkalas stämma
Fyll i motionen direkt i PDF-filen, eller skriv ut och fyll i för
hand. Den ifyllda motionen lämnar du till Föreningskontoret,
Sibeliusgången 34, eller postar tilt BRF porkala, Box 6002,
164 06 Kista. Du kan inte skicka motionen som e-mail. Kom
ihåg aft underteckna motionen!

Motionslämnare,
Ulla Sjöberg Lägenhetsnr: 0g4

Telefonnr: 0739924033

ANKOM
Sveaborgsgatan 12

?827 "03- 31

Vad ska stämman besluta, för aft styretsen ska kunna lösa probtemet, eller genomföra din
idö? Skriv förslaget som en "att-sats" (t.ex. "att stämman bestutar att föreningen ska köpa en
släpvagn och uppdra till styrelsen aft ordna det pra0iska och besluta om hyieskosnaa;1.

namn:

Hemadress:

Motionsrubrik: Minska EL Sotcener

BakgfUnd: Förktara vitket problem, eller vitken id6, som gör aft du skiver denna motion. Ta baru med eft
problem eller en id6 per motion (eft exempet: "Det skulle vara bra om föreningen hade en
bil-släpvagn som medlemmar kan hyra tiil ett lågt pis").

!i hal prob.lem i Brf Porkala med att värma upp våra Fastigheter i snart 30 år.
QgmJg..sy"st9pet har varit svårt för att genomtdra jamn varme.
Särskilt på Våren och Hösten när systömet går efter temperaturen ute efter värmen efter
datasystem.
slippa.kalla l?_genheter och starkt fuktiga som skapar mögel ivåra badrum.
Svenska bostäder har.satt upp Solcel6r Ar 2o2o öa nagrä hrig[ui på-öioåiiusgången.
Brf Porkala behöver planera'för framtiden bäftre cich jåörn vadhe öön spääinfäi näö; El-priser.

Underckrift av
motionslämnaren:

Förslag till
beslut:

f-oryFg till styrelsen att förbereda sig införa solceller fcir framtiden.
Medlemmama ska få vara med att säga sift med en Enkat söm iramgår med frågor som skabesvaras vid en stor satsninq av Sobäbr.
Rekommendera ta in många offerter minst 5 stycken.
Solceller firmorna har säkert kommit fram med blika frirslag hur de arbetar idag.
9å jqg föreslår att-vi tar lnformation möte med atd meoreri'mäinål variåieninö.
Har tagit fram en firma med bitagor på 5 sidor så ni fcirståi våd jäg ;ienårl

r' Pä baksidan finns kompletterande information, t.ex. ritningar eiler bitder (= markera rutan ) stvrelsens
utlåtande redovisas iföreningens medlemstidninq Porkalen inför stämman. och stämmobeslutet redovisas i

stämmoprotokollet.
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Behöver ni installera en lrrddstotpe tilt elbilen? Eller har ni byggt ut och måste dra ny el?
En elektriker i Sollentuna kan hjälpa till med både elinstallationer, service och
underhåll.

Lagen säger att alla elinstallationer måste utftiras av en behörig elektriker eller elinstallatör
som det också kallas. Detta eftersom felaktigt dragna |gdningar kan orsaka både brand och
svårapersonskador. Nåir en elektriker utfiir elarbeten upprättas alltid ett protokoll diir det står
vad som har giorts och vilka material som har anvåints. Dokumentet fungerar som en extra
fiirsåikring i håindelse av exempelvis en brand, ftir att visa fiirsiikringsbolaget att alla
elinstallationer har utftirts på rätt sätt. Men det åir också en slags våirdehandling vid en
eventuell bostadsörsiiljning ö den visar att man inte har fuskat.

Man kan använda sig av rotilvdraget när man anlitar en
elektriker

En elektriker åtar sig alla typer av eluppdrag, både små och stora" som exempelvis installation
av eluttag, våirmepump, laddstation till elbilen, nydragning av ledningar och besiktlring av
gamla ledningar och jordfelsbrytare med mera, med mera. Som privatperson har man
möjlighet att anvåinda sig av rotavdraget då man anlitar en elektriker och avdraget görs ofta
direkt på fakturan. Men det kan åindå vara bra aff ta in kosfiradsfiirslag från meiåin en
elekhiker och jåimftira priser innan man bestiimmer sig. Det åir viildigt viktigt att man också
kontrollerar att det ftiretag man väljer att anlita iir certifierat. Detta gör marrenklast via den
sökfunktion som finns på Elsåikerhetsverkets hemsida. Låis mer om elektriker på denna sida:
elektrikersollentuna. nu
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Framtidens energi är redan här

Välkommen till en sida som kommer att ge sig alla svar på de frågor du har om energi,
elektricitet och nya innovationer inom dessa områden. Vårt mål åir att öka kunskapen hos
gemene man och att å fler attvägata steget mot aff bidra till en bättre våirld. Genom smarta
val så kan man spara både pengar och bidra till en bättre miljö.

Solenergi iir idag ett val som ger dig extremt många ftirdelar. Detta ska vi titta nåirmare på,
men vi ska även skriva om exempelvis bergvärme och andra energikällor. Har vi elbrist i
Sverige? Det ska vi reda ut! Kort sagt: håir kommer du att f;i allt du behöver - och lite till -
om el och energi. Välkommen!
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Har man en fastighet i Stockholm med stora takytor och
installerar solpaneler, kan man bli självförsörjande på el under en
stor del av året. Och det samtidigt som man gör goff fiir miljön.

Som bostadsrättsftirening eller fastighetsägare kan man tjåina en hel
del på att installera solpaneler på taket. Har man dessutom tillgang till
flera stora talqrtor kan man många gånger producera riktigt mycket el.
Då kan man också sälja överskottet vidare till elbolaget och på så vis
tjåina en slant. Det finns flera ftirdelar med att själv producera sin el.
Dels blir man inte lika beroende av elbolagens elpriser, något som kan
vara såirskilt våirdefullt for en ftiretagare. Men man såinker också
energikostnadernq något som kan hjälpa både bostadsrättsftireningar
och frretag. Solpaneler på taket ökar också våirdet på fastigheten och
gör den mer athakfiv vid en fiirsäljning.

Viktiga saker att tänka på innan man installerar solpaneler

Innan man installerar solpaneler kan det vara bra att också titta på
andra energibesparande åtgärder fiir att siinka behovet av energi. En
solcellsanlaggning ska anpassas efter fastigheten och de
florutsätftringar som finns runt omkring. Lyckas man såinka
energibehovet kan det göra att man klarar sig med en något mindre
solcellsanlaggning, som då också åir billigare. Det finns såirskilda
ftiretag som arbetar med sol- och energiteknik som kan hjälp till med
detta och som erbjuder totalentreprenad. Då tar de hand om hela
projektet från energibesparande åtgåirder, till installation av solpaneler.
Det gör att man far eff system som åir helt anpassat for fastigheten. Läs
mer om solpaneler på denna hemsida: solpanelerstockholm.nu


