08. juni 2016

Nye elmålere i Øbro 95
Til beboerne i Øbro 95!
Det er nu tid til, at de nye elmålere skal installeres i de 92 boliger, der er tilmeldt
den nye fælles elforsyning. På et følgegruppemøde den 7. juni blev det besluttet at
starte opsætningen på mandag den 13. juni. I vil hver især blive varslet af
elinstallatør Jimmy Rasmussen fra Eiland El med et par dages varsel, hvornår
arbejdet bliver udført i jeres bolig.
Arbejdet indledes i Urbansgade 4, fortsætter i Jakob Erlandsens Gade 10, derefter
Borgmester Jensens Alle 5-3-1 og Østerbrogade 95 for at slutte i Urbansgade 2,
Elinstallatøren forventer at kunne færdiggøre 2 opgange på ca. 3 dage, så de sidste
målere burde være opsat fredag den 24. juni.
Med de nye elmålere overgår I fra jeres nuværende elleverandør (DONG Energy
eller en anden leverandør, som I tidligere selv måtte have valgt) til Øbro 95’s fælles
elforsyning, der bliver leveret af Energi Danmark. Hvis jeres nuværende aftale om el
indeholder en opsigelsesfrist, skal I være opmærksomme på hurtigst muligt at få den
opsagt. Elinstallatøren sørger for afmelding af de 92 målere til DONG Energy/Radius
Elnet. Vi opfordrer alle beboere til for en sikkerheds skyld selv at aflæse elmåleren,
inden den nye elmåler installeres, også selv om elinstallatøren har påtaget sig denne
opgave. Hvis I er i tvivl om, hvordan I skal forholde jer, så kontakt Dion på Ejendomskontoret: 25 67 10 66.
Afdelingsbestyrelsen har aftalt, at KAB justerer sit administrative system, så vi kan få
vores elopkrævning som en del af huslejeopkrævningen efter samme system, som vi
kender fra beboervaskeriet. I de første måneder vil elregningen blive opkrævet som
et a conto-beløb, der er fastsat som et beløb pr. m2, med mindre I har givet Dion på
Ejendomskontoret besked om, at jeres elforbrug er anderledes.
Når vi er begyndt at få overført forbrugs-oplysninger fra jeres nye måler til
Ejendomskontoret, vil opkrævningen være baseret på jeres faktisk registrerede
forbrug i den forrige måned. Her vil I også få en rabat på elbetalingen, der svarer til
jeres andel i solcelleanlæggets elproduktion, og Ejendomskontoret vil modregne en
evt. mer- eller mindre-betaling fra de første a conto-opkrævninger. Det er vigtigt, at
I hurtigt reagerer over for Ejendomskontoret, hvis I mener, at det beløb, som I bliver
opkrævet, ikke svarer til jeres forbrug.
Det nye system vil give os en mere miljøvenlig og billigere elforsyning, så bestyrelsen
håber, at I bliver tilfredse med den nye ordning.
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen og Ejendomskontoret

