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Hej alla medlemmar i HGEF!  

Den 17 juli höll föreningen ett medlemsmöte, som en följd av frågor som uppstått kring arbetet med 

att se över elen och elförbrukningen i Norrfjärden.   

Under mötet diskuterades en rad frågor kopplat till detta – protokollet från mötet går att läsa nedan 

– och mötet fattade också ett antal beslut.  

Inledningsvis kommer processen som den sett ut att pausas, eftersom utgångspunkten att en 

kontroll av mätarnas funktionsduglighet visade sig mer omfattande än vad styrelsen först utgått 

ifrån. Mötet beslutade även att starta en ny utredning av hur ett mätarbyte bör gå till, samt om det 

finns särskilda lagliga krav som måste mötas, och som inte funnits med i den tidigare processen.  

Styrelsen kommer också att inför kommande årsmöte presentera förslag på hur ägandeskapet av 

mätarna bör se ut, något som sedan årsmötet får ta ställning till.  

Däremot gäller följande fortfarande:   

- De garageägare som har dysfunktionella mätare måste omgående byta dessa, alternativt stänga av 

strömmen till sina garage  

- De som har mätare som inte är ordentligt fästa på väggen måste åtgärda det  

- De som har lämnat nycklar till Holmöns lanthandel eller till Lars Brakander direkt, behöver hämta 

tillbaka dem  

  

Styrelsen återkommer med information när sådan finns.  

  

Fortsatt trevlig sommar!  

Vänliga hälsningar  

Styrelsen för Holmöns garageintressenter ekonomisk förening   
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Protokoll medlemsmöte garageföreningen 17 juli –2022  

Pernilla Jonsson öppnade mötet  

Johan Wiechel valdes till sekreterare  

• Elmätarna- lägesbeskrivning och diskussion om hur vi går vidare  

Pernilla presenterade Lars Brakander, som redogjorde för det uppdrag han fått av styrelsen, och hur 

genomgången av elmätare i garagen gått till. Flera är gamla och i dåligt skick.   

En fråga om varifrån uppgiften om att mätarna är privata kommer ifrån. Sören menar att de är 

privata, han har köpt sin mätare själv. Olika vittnesmål om hur installationen av mätarna gått till, och 

vems de egentligen är.  

Fler frågor diskuteras:  

Vem ska betala för nyinstallation av el? Vems blir mätaren?  

Hur ska testen gå till? Omständligt att göra ordentliga tester.  

Frågor om vilka mätare som valts ut ställs. Lars Brakander redogör. Priset bygger också på att 40 

mätare byts. Om färre än så byts blir priset högre.  

Mötet beslutar:  

Att styrelsen får i uppdrag att skapa en arbetsgrupp som får se över frågan om mätarna igen, mot 

bakgrund av ny information. Alternativt läggs arbetet ut på entreprenad – styrelsen undersöker i så 

fall vad som skulle behöva göras och vad det skulle kosta.  

Informationen om att frågan pausas och utreds vidare skickas till medlemmarna.  

Frågan om ägandeskapet för mätarna och vad det innebär blir ev. en fråga för årsmöte. • 

Mötet avslutas  

    


