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Malmö 2010-01-17 Informationsmöte elrenovering Brf Bernstorp 
 
Närvarande: Styrelsen BRF Bernstorp, Nils Dahl från Totalel samt ca 15 medlemmar från huset 
När: 2010-01-13 
 
Hålltider för kvällen: 
1900  Styrelsen informerar om bakgrund, tilltänkt/preliminär tidsplan, finansiering, styrelsens motioner 

till extrastämman, ”eventuella kostnader för mig” etc. 
1930  Nils Dahl från Totalel finns på plats. Nils kommer berätta om hur Totalel arbetar, vad som är 

viktigt att tänka på i samband med ett elrenoveringsprojekt, förevisa nya elcentraler etc. 
2015  Sammanfattning och Frågestund 
 
Bakgrund: 
Livslängden på ett elsystem bedöms idag av försäkringsbolag och fackexpertis att vara cirka 50år. Vårt 
elsystem är från när huset byggdes 1946 = 63+ år. Det är dags att byta det. Likaså är dess kapacitet anpassad 
efter ” en transistorradio och två glödlampor” i varje rum, inte efter dagens standard med vattenkokare, 
micro, plasma TV, datorer etc. 
Jämfört med det stambyte som vår förening rimligen inom en tioårsperiod också måste genomgå, så är 
riskerna (brand) större för elen än stambytet (vattenskador, lukt etc.). 
Styrelsen har därför valt att prioritera elrenoveringen. 
Under hösten 2009 har 4 elfirmor guidats rund i fastigheten och baserat på denna rundvandring fått inkomma 
med offerter på vad en total elrenovering skulle kosta. 3 offerter har tagits emot, bland annat från Totalel. 
 
Tidsplan:  
Den tilltänkta tidsplanen är att hålla informationsmöte den 13/1 samt en extrastämma den 25/1 där beslut tas 
om elrenoveringen. Om beslut* för en elrenovering fattas på stämman besiktigar vald elfirma samtliga 
lägenheter under mitten av februari för att kunna fastställa status och påbörja+slutföra kontraktsskrivning 
med föreningen. Själva renoveringsarbetet påbörjas under början av mars och tar 2-3 månader beroende på 
om tillval görs eller inte. 
*Beslut skall fattas huruvida varje enskild lägenhet också skall omfattas. Då man börjar utifrån och in och 
det inte är att rekommendera att byta stammar och elcentral utan att renovera varje enskild lägenhet är det i 
praktiken hela renoveringen vi röstar om den 25/1. 
 
Finansiering: 
En renovering består av 5 eller 6 delar. 1) Ledningar i varje enskild lägenhet, 2) installation av 
jordfelsbrytare och ny propptavla i varje lägenhet, 3) nya vertikala stammar, 4) nya elcentraler, 5) elen i alla 
gemensamma utrymmen och 6) eventuella tilläggsinstallationer som datanät och porttelefoni.  
Under 2009 sålde föreningen en hyreslägenhet. Den summa vi fick in från den försäljningen + fonderade 
medel och medel ur vår kontantkassa täcker hela renoveringen. Som tidigare kommunicerats (nyhetsbrev för 
fastställande av avgift för 2010) kan månadsavgiften komma att påverkas av renoveringen, men beslut fattas 
när vi har en bättre helhetsbild i mitten av 2010. 
 

Protokoll Informationsmöte 
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Extra kostnader för mig?: 
Styrelsens förslag är att föreningen bekostar elrenoveringen för att säkerställa att samtliga lägenheter och 
lokaler blir elrenoverade. För gemensamma system blir aldrig systemet bättre än dess svagaste länk, varvid 
det är viktigt att samtlig el blir renoverad. 
Skulle detta förslaget godkännas innebär det fortfarande en del kostnader för den enskilde medlemmen. 
Dessa kan till exempel omfatta:  

- Du har många lampor med gamla ojordade uttag. För att kunna koppla in dessa lampor i de nya 
jordade uttagen måste de uppgraderas. Elfirman kan hjälpa till med detta. För en liten lampa handlar 
det om ca 200:-, för en stor ljuskrona kan det handla om upp till en tusenlapp eller mer. 

- Du har idag gjort inkoppling av extrauttag själv som inte godkänns. Dessa kommer att monteras bort 
och vill du ha dem installerade igen får du själv bekosta installationen 

- Installation av fler utanpåliggande uttag 
- Andra installationer enligt eget önskemål (t.ex. ljusarmatur i köket, annan design på ljusbrytare än 

standardmodell etc.) 
- Tapetskador/måleriskador som kan uppkomma när övertapetserade lock skall tas fram eller gamla 

övermålade elkablar skall avlägsnas. 
- Egna estetiska tillägg för att dölja t.ex. ny kabel från trapphus till elskåp om man inte gillar att ha en 

kabellist i taket. 
 
Diskussion styrelsens motioner (gjordes efter att Nils Dahl hade lämnat mötet ca 20.30): 
Motionerna i sin nuvarande form finns bifogade kallelsen till extramötet. 
1a) Föreningen ansvarar inte för elen i varje enskild lägenhet varför vi måste rösta om föreningen skall 
bekosta också renoveringen av varje lägenhet. 
I lokalen kändes det som att det var stor consensus kring att elrenoveringen är nödvändig. Det framkom 
emellertid också funderingar/reservationer över huruvida vi över huvud taget kan rösta om en sådan här sak 
hur bra och överrens vi än är. D.v.s. om föreningen kan/får bekosta ett sådant arbete. 
1b) Vi har lägenheter där medlemmen själv redan har renoverat. Styrelsens förslag är att dessa medlemmar 
får en kompensation för detta arbete. Det viktiga från föreningens sida är att denna kompensation inte får 
medföra att kostnaden för den aktuella lägenheten blir dyrare än den skulle varit om lägenheten istället var 
orenoverad och föreningen gick in och bekostade renoveringen. Samtidigt vill vi att den firma som utför 
renoveringen tar fullt ansvar för det arbete som utförts. Den övre gräns som gäller är alltså att Besiktning + 
Ersättning ≤ Offererad kostnad för aktuell lägenhet. Det diskuterades kort vad som gäller om man själv gjort 
stora delar av elrenoveringen och bara haft en elektriker till de sista inkopplingarna, dvs. att man inte har 
kvitto på så stor summa som den föreslagna ersättningsnivån är. Styrelsen undersöker till extrastämman hur 
utbetalning kan ske i fall utan kvitto. 
2a + b) Dessa motioner handlar om tilläggsinstallationer som kan göras på ett smidigt och kostnadseffektivt 
sätt i samband med elrenoveringen. Det diskuterades varför inte porttelefonin som nämns i Totalels protokoll 
inte finns med här. Styrelsens svar var att de har sett porttelefonin som en vanlig underhållsfråga liknande en 
ny tvättmaskin och inte något som kräver gemensamt beslut. Styrelsen har begärt in en offert om vad ny 
porttelefoni skulle kosta (ca 80.000:-) men har inte beslutat något i frågan ännu. 
 
Samtliga medlemmar som har motalternativ till liggande motioner uppmanas inkomma med dessa till 
extrastämman. Detta gäller även de medlemmar som vill framföra en motion i ett nytt ämne (t.ex. 
porttelefonifrågan). 
För helt nya motioner är deadline måndagen den 18 januari 2010. Motalternativ till liggande motioner 
kan inkomma fram till stämman. Styrelsen ber er formulera motionen så klart och tydligt som möjligt 
innan stämman. 
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Nils Dahl, Totalel: 
Nils förevisade en modern elcentral och beskrev hur en ny modern installation ser ut och hur arbetet utförs. 
Istället för vår tavla med porslinsproppar som vi har idag kommer vi att få Automatsäkringar (flippknappar). 
Det kommer också att installeras en jordfelsbrytare. 
Den nya fjärravläsningsmätaren från EON kommer ihop med huvudbrytare och huvudsäkringsskåp (de tre 
propparna som sitter i den lilla metallådan) kommer att flyttas ner till ett låst utrymme i källaren. Det som 
blir kvar i varje lägenhet blir således automatsäkringsskåpet och jordfelsbrytaren. Detta skåp kan placeras på 
väggen och man kan om man vill ta bort träskåpet det sitter i idag och få bättre plats i 
klädkammaren/garderoben. Vill man ändra på detta stämmer man av det med Totalel själv den dagen de 
kommer för att göra installationen i din lägenhet. 
Man behöver 1 hel dag för att byta alla ledningarna i en lägenhet. Under den tiden finns el tillgänglig i 
trapphuset.  
 
För de vertikala ledningarna gäller; Idag delar 4 lägenheter ovanpå varandra på en stam. I praktiken innebär 
det att om lägenheten på våning 1 kör sin vattenkokare och ugn, lägenheten på plan 2 likaså + plasma TV, 
lägenheten på plan 3 damsuger och kör diskmaskin och lägenheten på plan 4 något liknande så kan det bli en 
överbelastning. I det nya systemet får varje lägenhet en egen stam direkt från källaren, varvid sårbarheten 
blir mycket mindre. Varje lägenhet får mycket mera ”kräm” än idag. De nya stammarna dras lämpligen fram 
antingen i garderobsutrymmen om sådana finns eller i helt nya schakt i trapphusen. Exakt placering återstår 
att bestämma, hittills har vi tittat på schakt i trapphusen. 
Totalel behöver tillgång till lägenheten en andra gång för att koppla över lägenheten till den nya elcentralen 
och de nya vertikala ledningarna. Detta tar cirka en halv dag. 
 
Datafibermässigt rekommenderar Nils ett kopparnät. Dess kapacitet är 100 gånger större än de 
telefonledningar vi idag förlitar våra ADSL uppkopplingar på varför det sannolikt kommer vara tillräckligt i 
överskådlig framtid. 
 
Totalel är fullt försäkrade och tar ansvar för din lägenhet under tiden de utför arbete i den. Du behöver inte 
vara hemma under tiden arbete utförs, men är välkommen att vara så. 
 
Ett axplock av de frågor som ställdes till Nils Dahl: 
Det ställdes fler frågor, men flertalet av svaren har vävts in i texten ovan. 
 
När vet vi vilka dagar vi förväntas vara hemma? 
Minst 14 dagar i förväg bokas en tid in. Detta gäller såväl för besiktning som för den dagen man vill ha 
tillgång till lägenheten för att renovera den och/eller koppla in den nya elcentralen. Skulle man med kort 
varsel behöva byta dag kommer det finnas vissa möjligheter att byta med en granne. 
 
Vad gäller för kyl och frys den dagen ni kommer? 
En modern kyl/frys klarar av att hålla kylan 1 dag om dörren inte öppnas/stängs. Därför skall det inte vara 
några problem att förvara matvaror i kylen/frysen den dagen strömmen bryts. Då vi kommer behöva dra ut 
kyl/frys från väggen för att kunna byta uttaget som vanligen sitter bakom kylen/frysen så vore det bästa dock 
om den inte var fylld med varor utan så lätt som möjligt. 
 
Var kommer de nya elcentralerna placeras i källaren? 
Det skall finnas 1m fritt utrymme framför dessa och det skall vara ett förslutet utrymme. Det finns några 
möjliga placeringar i källaren. 
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Kommer min energiförbrukning gå upp? 
I bästa fall kommer din elförbrukning att gå ner lite eftersom det i gamla kablar finns ett aningen högre 
motstånd/överslag (författarens eget citat) än i nya ledningar.  
EON säkerställer att rätt mätare är kopplad till rätt lägenhet även om mätningen sker i källaren så om du 
följer samma rutiner som idag skall ingen förändring ske på grund av elrenoverigen. 
 
Varför tar ni ner tavlor när ni kommer? 
Vi tar ner tavlor där vi måste komma till de kopplingsdosor (vita lock, oftast övertapetserade) som du har och 
då använder vi stege. Varje lägenhet har en 10-12 sådana lock, och oftast hänger det en tavla nedanför dessa 
här och var. 
 
Om jag vill fräsa in mina kablar i väggarna (och därmed slippa utanpåliggande kablar för extra 
uttag), vad gäller? 
Du kan göra på två sätt. Antingen har du förberett allting själv innan vi kommer, eller så erbjuder vi att fräsa 
in det i väggen för 380:-/m. Spacklar igen och målar/tapetserar gör du själv i båda fallen. 
 
Rekommenderas det att renovera elcentraler och vertikala stigledningar om man inte har renoverat 
ledningarna i lägenheterna? 
Nej, det är fel håll. Om man inte har råd att renovera allting, så är det vår rekommendation att man renoverar 
lägenheterna och i sådant fall avvaktar med det andra. Inte tvärtom. Brandfaran finns framförallt i 
lägenheterna. 
 
Vad finns det för alternativ till knappar o dosor vid installationen? 
Nils hade med sig någon broschyr, i övrigt hänvisades till Totalels butik på Nobelvägen. 
 
 Vid pennan 
/Anders Nelving 


