
Til andelseierne i Grünerhagen B/L II 
                                                      Oslo, 12.01.2019 
  
 

Informasjon om avlesning av varmtvannsmålere  
og overgang til automatiske strømmålere 
 
Bytte til automatiske strømmålere og egen strømavtale  
for hver leilighet: 
Arbeidet med bytte til automatiske strømmålere til alle leiligheter i borettslaget starter  
22. januar. Strømmålerne er i fellesarealet ved sikringsskapene, og beboerne behøver ikke 
være hjemme. Det blir kun strømstans 10-15 min per leilighet når tilhørende måler byttes.  
 
Krav om fullmakt fra hver leilighet for ny strømavtale 
Som opplyst i forrige informasjonsbrev 27.12. har Hafslund registrert alle andeler på samme 
avtale: "Strøm til lavpris" fra NorgesEnergi. De nye GDPR reglene krever at NorgesEnergi må 
ha fullmakt fra hver leilighet for å kunne ta kontakt! Fullmakt ligger ved, og styret ber om at 
ferdig utfylt fullmakt sendes i e-post til styret@grunerhagen.no, eller legges i forslagskassen 
i gangen ved søppelsjaktene. Helst innen 18. januar.  
Det er ingen fare for å bli uten strøm, men man kan få en periode med litt dyrere 
"ventestrøm" uten avtale. Vi viser også til informasjon i forrige skriv, som dere finner på 
nettsiden vår her: grunerhagen.no/info-vv-strom-des2018/ 
 
Avlesning av gamle strømmålere for avregning 2018 utføres mandag 21. januar. 
Strømavlesning skjer uten av beboerne trenger å være hjemme. 
 
 
Avlesning av varmtvannsmålere – krever at noen er hjemme: 
Oppgangene A, B og C: Tirsdag 22. januar fra kl 17.00, avlesningen starter i oppgang A. 
Oppgangene D, E og F: Onsdag 23. januar fra kl 17.00, avlesningen starter i oppgang D. 
 
Hvis noen i A, B eller C vet at de er borte på tirsdag, så vennligst gi beskjed slik at avlesningen 
kan gjøres onsdag. Tilsvarende hvis noen i D, E eller F er borte på onsdag, gi beskjed slik at 
avlesningen kan gjøres tirsdag. Hvis dere er bortreist begge dager så ta kontakt med Ola S. 
på telefon 951 02 171 for avtale om ny dato. De som ikke melder fravær vil bli ilagt gebyr for 
avlesning kr 300. 
 
Før avlesning av varmtvannsmålerne må beboer sørge for fri tilkomst til måleren. Hvis 
måleren er plassert i skap skal dette være tømt og evt. annen restriksjon foran måleren skal 
fjernes.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i Grünerhagen B/L II 
styret@grunerhagen.no 



  

  

NB: FYLL UT MED BLOKKBOKSTAVER  

FULLMAKT  
  

  

  

Jeg, ____________________________________________, født _________________,  

                             MITT NAVN                                                                                   FØDSELSDATO  

  

  

gir herved tillatelse til at NorgesEnergi AS kan kontakte meg for å opprette en strømavtale.  

  

  

  

  

  

_______________________       ____________________________________________  

                Dato/sted                                                                                    Signatur  

 

 

Ferdig utfylt fullmakt kan sendes i e-post til styret@grunerhagen.no  
eller legges i forslagskassen i gangen ved søppelsjaktene. Helst innen 18. januar. 

Styret i Grünerhagen II borettslag sender fullmaktene videre til NorgesEnergi. 

  




