
Viktig information 
 
Först så har vi en ändring till det först utskickade brevet. I detta brev hänvisade vi till sektion 11 av 
fastighetslagen (the Horizontal Law), Det skulle ha varit samma lag men sektion 17 § 2 istället. 
 
Det har varit stor aktivitet på vår webbsidas blogg, med relevanta frågor och svar. Vi förstår att alla 
inte har tillgång till internet och bloggen finns bara på engelska; därför har vi nu skrivit ihop en 
summering nedan av de frågor som har diskuterats. 
 
Varför behövs en ny elinstallation? 
För att det gamla systemet är gammalt, överbelastat, icke säkert och kostar mer och mer pengar i 
underhåll för vart år som går. 

a) Säkerhet – Sevillana vill inte komma till urbanisationen och laga nätet emedan de säger att 
nätet är privat, gammalt och överbelastat. Förra året, under ett av strömavbrotten, förekom 
en plötslig ökning av strömstyrkan som påverkade tre hushåll, av vilka ett förlorade elektriska 
apparater för över 2000 €. Om de hade använt apparterna just då kunde de också själva 
eventuellt ha fått skador.  

b) Kapacitet – Vi måste också berätta att fastigheter som inte bytt ägare under många år kan 
eventuellt inte ha fått de restriktoner i huvudsäkring som Sevillana nu ger alla fastigheter. 
Med detta menas att det kan finnas hus i urbanisationen som inte har restriktoner på hur 
mycket el de kan konsumera samtidigt. Vad vi förstår kommer Sevillana, i ett 
landsomfattande projekt, att gå igenom huvudsäkingar i relation till vad man betalar för. Ett 
hus inom urbanisationen har redan haft besök från Sevilliana i detta ärende. Om vi inte 
genomför det nya elnätet/projektet, kommer de hus utan given huvudsäkring att få tillgång till 
mindre elektricitet när Sevillana tar i beaktande den kapacitet som vårt nät kan ge. De 
kommer då sannolikt inte att ge tillstånd till anslutning av nya fastigheter eller höjningar av 
huvudsäkringar. 

c) Underhållskostnader – Varje år går underhållskostnaden för elnätet upp. Ökningen kommer att 
fortsätta. Vi hade 6 elavbrott förra vintern. Det nya elnätet kommer att leva upp till Sevillanas 
regelverk och när det är i drift, kommer det att överlämnas till dem. Från denna tidpunkt så 
kommer allt underhålla att genomföras och betalas av Sevillana och inte urbanisationen. 

 
Vad är alternativet om vi inte genomför det nya elnätet? 

a) Vi får fortsätta med det gamla systemet med alla de problem som det innebär till dess det är 
omöjligt att reparera längre. Skulle någon skadas när elnätet använts, kommer vi att bli 
tvingade att göra en teknisk genomgång av systemet, vilket torde innebära att systemet döms 
ut. Då kan Sevillana stänga av elnätet och lämna hela urbaisationen utan elektricitet tills ett 
nytt system installerats. 

b) Vi fortsätter att hämta in pengar till dess att det finns pengar i urbanisationens kassa för en 
uppgradering. Även om vi höjer årsavgiften till 400 €, vilket ger en årsinkomst på 20 000 €, 
och med ett antagande om årligt behov av underhållspengar på 5 000 €, så kommer det att ta 
minimum 9 år att spara ihop pengarna, och då är ej inflation medräknad. 

 
Varför installerar inte Sevillana ett nytt system? 
Vi har skickat ett brev till Sevilliana, med en beskrivning av det faktum att de har distribuerat 
elektricitet till urbanisationen i 50 år och har under den tiden inte investerat vare sig tid eller pengar 
för att uppgradera elnätet, trots att de har varit beredda på att addera nya hus till nätet och att de har 
tillåtit vissa fastigheter att höja sina huvudsäkringar. I och med detta anser urbanisationen att de ska 
installera ett nytt nät. Vi var trots detta informerade vid ett möte på platsen av den ansvarige chefen 
för elnätet att lagen säger att de endast är tvingade att göra så med urbanisationer som installerats 
efter 1982. Som alla vet är urbanisationen äldre än så. Det bästa vi kunde göra var att förhandla fram 
att Sevillana står för materielkostnader om ett totalt värde om 15 500 €. 
Vi lovade vid föregående årsmöte att vi skulle skriva till Sevillana och att detta senare kunde 
användas som utgångspunkt för en domstolsprövning efter det att installationen genomförts. De som 
känner starkt för ett sådant förfarande och önskar slåss mot Sevillana, bör föreslå detta på årsmötet 
och komma med i styrelsen för att jobba mot detta mål. 
 
Varför skulle urbanisationen sluta att underhålla det gamla nätet om ett nytt finns? 
Om en majoritet av fastighetsägare röstar för och betalar för ett nytt elnät, är en del av orsaken att 
man inte önskar betala en ökande underhållskostnad för det gamla nätet. Det skulle då vara oskäligt 
att de som betalat för ett nytt då också skulle behöva stå för fortsatt underhåll. För det andra, om vi 
drar ut resonemanget säg att ett hus fortsätter att använda det gamla elnätet i 25 år, så skulle det 
vara ohållbart, att låta urbansiationen betala underhåll för det gamla elnätet, där kostnaden då 



säkerligen skulle vara oerhört stor. Detta är skälet till förslaget att inte fortsätta underhåll på det 
gamla elnätet. 
 
Hur många offerter har kommit in? 
Vi har fått in 4 offerter, vilka samtliga finns på internet om någon önskar se dem. 
 
Varför är inte vi alla inblandade i valet av entreprenör? 
Det skulle inte ha varit praktiskt att låta alla vara med vid valet om entreprenör. Dock kommer alla de 
facto att besluta om detta på det extraordinarie årsmötet genom att rösta ja eller nej på förslaget om 
ny elinstallation. Det är också så att Sevillana inte skulle tillhandahålla materiel förrän en av dem 
godkänd entreprenör valts. Om vi valt en av Sevilliana icke godkänd entreprenör, så hade vi inte 
erhållit någon materiel vilket i sin tur hade höjt kostnaden för fastigheterna. 
 
Hur stor kapacitet kommer det nya elnätet att ha? 
En uppskattning är att det nya elnätet kommer att ge ungefär 10 gånger mer kapacitet än vi har i 
dagsläget och skulle kunna ge samtliga hushåll 3-fasmöjlighet. 
 
Vad får jag för mina 2 250 €? 
Entreprenören kommer att gräva ett dike i gatan med kabelbrunnar med givna mellanrum. Han 
kommer sedan att installera kablar och ansluta dem till befintliga mätarskåp till dem som betalat för 
anslutning. Efter det att kablarna har installerats, så kommer dikena att återfyllas med godkänt 
material och återasfalteras. Det är obligatoriskt för fastighetsägare enligt Sevillianas specifikationer att 
ha mätarskåpen i tomtgräns, på utsidan av t.ex. muren mot gatan utan att korsa privat tomtmark. 
 
Vad gör jag om jag har min mätare på min tomt och den behöver flyttas till mur vid gatan? 
Det finns ett fåtal fastigheter i urbanisationen som behöver flytta sin mätare. Eftersom regelverket får 
olika konsekvenser för olika fastigheter, vore det inte rättvist att urbanisationen betalade detta. Därför 
kan man ta kontakt med en elektriker själv nu eller när som helst före det nya elnätet installerats och 
betala för att få mätaren flyttad, eller vänta tills installationen genomförts och kontakta Inbradi (vår 
entreprenör) för en offert för flyttningen. 
 
Betalningsperioden för avgiften är mycket kort. 
Möjligheten av en ny elinstallation togs upp på föregående årsmöte den 14 februari 2009 och då 
nämndes en summa motsvarande högst 3 000 €. Vi tror att vi har givit tillräcklig tid för att organisera 
betalning. Tillsammans med detta har dokument med information kommit samtliga fastighetsägare 
tillhanda 2 månader för betalningsdagen den 24 november. 
 
Eftersom fastighetsägare måste betala före den 24 nov. innebär detta att urbanisationen 
kommer att betala entreprenören i förskott och inte i delar? 
Urbanisationen behöver inte betala i förskott. Betalningen sker stegvis i takt med utförande, vilket är 
normalt i Spanien. Anledningen till att vi behöver pengarna på kontot är att vi måste veta att vi kan 
betala entreprenören innan vi skriver på ett kontrakt. 
 
Kan fastighetsägare få en avbetalningsplan på avgiften? 
Tyvärr inte. Om vi skulle tillåta detta och pengarna sedan inte kommer in skulle styrelsens ordförande 
att vara betalningsansvarig för utestående skulder och det får inte hända. 
 
Varför betala så tidigt, då vi inte fått någon tidplan för arbetet? 
Vi får inte en exakt tidplan förrän vi skrivit kontrakt med entreprenören och det kan vi inte göra förrän 
vi har fått in pengar som förklarats ovan. 
 
Varför kan urbanisationen inte ta ett lån för den nya installationen? 
Vi har talat med urbanisationens bank (Unicaja, La Trocha) för att undersöka om urbanisationen 
kunde få ett lån. Detta var inte möjligt emedan urbanisationen inte har fasta tillgångar som skulle 
kunna möjliggöra att banken får tillbaka sina pengar om urbanisationen skulle sluta att betala. 
 
Kan individuella fastighetsägare ta ut ett lån i urbanisationens bank? 
Vi har diskuterat detta med banken om möjligheten att ta lån med konkurrenskraftig ränta oavsett om 
det har Unicaja eller annan bank. Bankdirektören vid kontoret Unicaja kommer att vara med på mötet 
för att presentera kostnaden med ett sådant lån taget på t.ex. 1, 2 eller 5 år. Bankdirektören från 
Unicaja kommer att berätta om detta före omröstningen så att alla förstår möjligheterna. 

 
Om någon har frågor till bankdirektören, ta upp dem med en styrelsemedlem i förväg så att de med 
säkerhet kan besvaras på möte,t alternativt kontakta Noelia, bankdirektören, i Unicaja vid La Trocha. 



 
 
Varför kan vi inte använda urbanisationens medel för att minska kostnaden per fastighet? 
Vi skulle kunna göra detta om vi var säkra på  att 100 % av fastighetsägarna kommer att vilja ha den 
nya installationen. Vi vet dock att några kommer att tacka nej till installationen. Därför ser ni på den 
andra dagordningen att det finns ett förslag att använda dessa medel att täcka de fastigheter som inte 
vill ha ny installation. Om vi skulle minska kostnaden per hushåll, skulle vi inte kunna använda 
pengarna på detta sätt. 
 
Om en majoritet rösta JA till projektet, hur kan urbanisationen då finansiera fastigheter 
som inte betalar? 
En väg att finansiera dessa fastigheter är att använda befintliga medel inom urbanisationen och i den 
andra dagordningen ser ni ett förslag om att detta ska tillåtas. Antalet fastigheter som kan täckas ökar 
i takt med att medlemmarna betalar förfallna och årets årsavgifter. En redovisning av betalningsläget 
kommer kommer att ges på det extraordinarie årsmötet.  VIKTIGT:  De som inte har betalat 
årsavgiften uppmuntras att göra detta så snart som möjligt. 
 


