Nye elmålere i Øbro 95 opsættes først i juli
Østerbro den 17. juni 2016

Til beboerne i Øbro 95!
I sidste uge orienterede vi jer om, at vi ville starte opsætningen af de nye
timeaflæste bimålere i denne uge. Desværre har det vist sig, at DONG Energys
netselskab Radius Elnet først vil levere vores nye hovedmåler omkring den 1. juli.
Elinstallatøren Eiland El må ikke begynde at udskifte til nye elmålere, før den nye
hovedmåler er installeret. Vi har derfor aftalt med Eiland El, at så snart den nye
hovedmåler og den produktionsmåler, der registrerer omfanget af elproduktion fra
solcellerne, er installeret, rykker firmaet ud med en større mandskabsstyrke, så
elmålerne kan blive installeret i løbet af nogle få dage. I kan betragte denne
beboerorientering som en slags 14 dages varsel, der vil blive fulgt op af 3 dages
varsel med besked om, hvilken dag installatørerne skifter jeres elmåler.
Den dag, den nye hovedmåler bliver installeret, vil det være nødvendigt at afbryde
elforsyningen det meste af dagen. Der vil derfor ikke være el til rådighed, og I må
forsøge at indrette jer bedst muligt på dette. I vil ligeledes blive varslet med 3 dage
præcis hvornår dette sker.
Der har været nogle fejl i angivelsen af målernumrene i den liste, som Eiland El har
fået, men disse fejl er rettet, og alle målere, der skal udskiftes, er blevet afmeldt til
Radius Elnet efter reglerne. Alle beboere, der har indgået aftale med en anden
elhandler end DONG Energy, vil også automatisk blive afmeldt hos deres nuværende
elhandler med besked om, at vi overgår til Energi Danmark. Men vi anbefaler
alligevel, at I selv giver jeres valgte elhandler besked om, at I får ny leverandør. Det
vil også være en god ide, at I aflæser jeres elmåler og noterer kWh-tallet. Eiland El vil
også gøre det, men bare for en sikkerheds skyld…
KAB’s indkøbsafdeling er gået i gang med at forhandle en udvidelse af vores
eksisterende elkøbs-aftale med Energi Danmark, og i overensstemmelse med
beslutningen på beboermødet vil denne aftale omfatte levering af miljøvenlig grøn
el til en fast pris. Vi kan så senere diskutere på et beboermøde, om vi skal overgå til
en aftale, der er baseret på markedets spotpriser.
Vi satser på, at denne omlægning af vores elforsyning kan ske med så få gener for
jer som muligt. Efter sommerferien vil vi holde en beboerfest i gården for at
markere, at Projekt 2015 endelig er afsluttet.

Med venlig hilsen
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