
Nya priser 
på el och 
vatten 2009
De flesta av Mitthems hyresgäs-
ter får sin elräkning direkt från 
elleverantören. Vattenförbruk-
ningen ingår däremot i hyran och 
debiteras inte separat. 

Men det finns undantag. Här 
kan du läsa hur det fungerar och 
vad det kostar 2009.

1. MITTHEM DEBITERAR  
ELFÖRBRUKNINGEN

Endast hyresgäster i Bergsåker, 
på Bruksgatan 2–10, Gillebergs -
gatan 2–20 och Vasagatan 3–5 i 
Skönsberg samt på Räbbmogatan 
18–56 och Fullriggarvägen 11–29 
på Alnö.

Nytt elpris från 1 januari 2009:
1,54 kr per kWh. (inkl. fasta av-

gifter och skatter)
(Med reservation för att elpriset 

kan ändras om elcertifikatsavgift, 
energiskatt och/eller moms ändras).

2. MITTHEM DEBITERAR  
VATTENFÖRBRUKNINGEN

Gäller endast hyresgäster på 
Nya Hamngatan 11–19.

Ny preliminär avgift på kall- 
och varmvatten från 1 januari 
2009:

Kallvatten: 40 kr/m! (inkl. fasta 
avgifter och skatter)

Varmvatten: 84 kr/m! (inkl fasta 
avgifter och skatter).

Sällan har väl begreppet ”många 
bäckar små …” stämt så väl in 
som när man tittar på vattenför-
brukning. Har du en kran som 
står och droppar eller en toalett 
som ständigt rinner blir det näm-
ligen många liter som går till 
spillo på ett år. Något som varken 
miljön eller du som hyresgäst är 
betjänt av.

100 000 liter på ett år ...

En jämförelse visar att även ett 
litet läckage i en kran gör att 19 
liter vatten slösas bort varje dygn. 
På ett år handlar det om 7 000 liter. 
En rinnande toalett kan göra av 
med över 1 000 liter per dygn eller 
400 000 liter på ett år (se tabellen 
för fler jämförelser).

– Kontakta alltid Felanmälan 
om du har en kran eller toalett 
som läcker så fixar vi det. Kan 
vi hålla vattenkostnaden nere så 
minskar behovet av hyreshöjning-
ar, säger Stefan Wassbrink som är 
energicontroller på Mitthem.

Du når Felanmälan på 13 95 00 
eller på www.mitthem.se.

Läckande toalett kan  
kosta 8 000 om året

... Kennedy Katende, 23 år, OS-
boxaren som bor på Repslagare-
vägen.

I januari bröt Kennedy Katende 
högerarmen. Mot alla odds tog 
han sig ändå till OS i Peking i au-
gusti, men blev utslagen i första 
matchen i 81-kilosklassen.

Hur känns OS nu när du fått 
lite distans?

– Jag var oerhört besviken efter-
åt och ville bara hem. I dag kän-
ner jag mig nöjd med att jag tog 
mig till OS men självklart hade 
jag velat lyckas bättre.

Vad är nästa mål för dig?
– I april är det SM i Lund och i 

augusti VM i Milano. Innan dess 
ska jag inte gå några matcher 
eftersom jag haft problem med 
diskbråck.

Du är anställd av kommunen 
för att arbeta med arbetslösa 
unga. Vad kan du ge ungdo-
marna?

– Min roll är att göra dem mo-
tiverade och ge dem nya idéer. 
Jag känner att ungdomarna fått 
förtroende för mig vilket känns 
väldigt bra. Varje måndag har vi 
en timmes boxningsträning också, 
det är deras friskvård. 

Varför är det roligt med box-
ning?

– Det krävs mycket disciplin och 
så tränar man hela kroppen. Det 
är absolut inget krav att man ska 
gå matcher. Jag gillar också att vi 
har en bra blandning i klubben, 
både svenskar och invandrare, 
killar och tjejer. 

Vad krävs för att du ska lyckas 
bättre i nästa OS?

– Jag behöver sponsorer för att 
kunna satsa heltid på boxningen. 
Man orkar inte träna två pass 
om dagen och jobba heltid. Inför 
Peking-OS fick jag sponsring av 
bland annat Mitthem.

Följ Kennedys blogg på www.st.nu/
blogg/kennedy

HALLÅ DÄR...

Det är viktigt att felanmäla en 
läckande kran eller toalett som 
står och rinner. Kostnaden för en 
enda läckande toalett kan bli så 
hög som 8 000 kronor per år.

SÅ MYCKET VATTEN SLÖSAS BORT
 LITER/DYGN LITER/ÅR KOSTNAD/ÅR

KRAN
Litet läckage 19 7 000 140 kr
Mellanstort läckage 96 35 000 700 kr
Stort läckage 384 140 000 2 800 kr

TOALETT
Litet läckage 274 100 000 2 000 kr
Mellanstort läckage 548 200 000 4 000 kr
Stort läckage 1 096 400 000 8 000 kr

Kostnaden är baserat på vattenpriset 20 kronor per kubikmeter.

SÅ FUNGERAR DEBITERINGEN
El- respektive vattenförbrukning-
en debiteras månadsvis på den 
vanliga hyresavin. 
Den 30/11 mäts årsförbruk-
ningen av. 
Är den verkliga förbrukningen 
lägre än den preliminära (som 
baseras på förbrukningen året 
innan) dras skillnaden av på ja-
nuari månads hyresavi. 
Är förbrukningen däremot högre 
sker en extra debitering i januari.


