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Reparation af trappesten og murværk
MPM Murerfirmaet har påtaget sig at gennemgå og reparere trappesten og murværk/sokkel på 
Groskenstræde-ejendommen ud mod gaden. Arbejdet vil blive udført i begyndelsen af september.

Mureren frarådede at udskifte trappestenene med granit og frarådede også at beklæde trappestenene med 
klinker. På grund af trappestenenes udsatte placering ville granit og klinker betyde mere vedligeholdelse.

Maling af vinduer
Malermester Runge-Olsen har besigtiget Groskenstræde-ejendommens vinduer, som trænger til at blive 
malet. Det vil være nødvendigt at opsætte stillads. Malermesteren vil snarest fremsende tilbud på opgaven. 
Vinduerne er sidst blevet malet i 2004. 

Udskiftning af varmemålere med elektroniske målere
Ejerforeningsbestyrelsen udsendte den 10. april en mail til lejlighedsejerne i Groskenstræde-ejendommen 
med et tilbud fra ista/Clorius på udskiftning af de eksisterende radiator-varmefordelingsmålere med elek-
troniske målere. Bestyrelsen bad om at få eventuelle indvendinger imod udskiftningen inden den 24. april.

Ved fristens udløb var der kun indkommet indvendinger fra én ejer, der er betænkelig ved den forøgelse af 
mængden af radiobølger i lejlighederne, som de elektroniske målere måske ville afstedkomme. 

Da elektroniske målere er meget udbredt, og der ikke foreligger rapporter om skadelige radiobølger i 
forbindelse med de elektroniske varmemålere, har bestyrelsen vurderet, at risikoen er minimal. På denne 
baggrund har bestyrelsen accepteret tilbuddet fra ista/Clorius.

Udskiftningen af varmemålerne vil ske til efteråret.

Valg af el-leverandør
Energistyrelsen har bestemt, at alle elforbrugere skal vælge el-leverandør inden 1. maj. Man kan vælge at 
fortsætte hos den hidtidige leverandør (hvilket for Groskenstræde-ejendommen er "Sinus Energi", som ejes 
af bl.a. Forsyning Helsingør) eller en anden - f.eks. billigere - leverandør. Forsyning Helsingør anbefaler at 
vælge Sinus Energi's produkt "SPOTMÅNED". 

Der er etableret en hjemmeside (www.elpristavlen.dk), hvor man kan sammenligne de forskellige el-
leverandører. Af hjemmesiden fremgår bl.a., at man kan håbe på at spare 5-10 øre pr. kWh ved at vælge et 
produkt fra en anden leverandør end Sinus Energi. Der kan ske ændringer af markedsforholdene, så at 
besparelsen bliver større eller mindre eller måske endog ændres til en merudgift. Der gives ingen vejledning 
i, hvordan den usikkerhed skal vurderes. 

Groskenstræde-ejendommens elforbrug (på fællesområderne) udgør ca. 10.000 kWh om året. En besparelse 
på 5-10 øre pr. kWh vil give en årlig besparelse på 500-1.000 kr.

Da bindingsperioden kun er på 6 måneder, har ejerforeningens kasserer ud fra en samlet vurdering besluttet 
at vælge OK A.m.b.a. som el-leverandør fra 25. maj 2013. Besparelsen herved skulle blive ca. 800 kr. årligt.
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