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Härnösands största brf valde Fjärrvärme
Brf Fyren i Härnösand beslutade nyligen vid sin extra föreningsstämma att installera
fjärrvärme. Konverteringen beräknas ge föreningen och dess medlemmar en bättre kontroll
över uppvärmningsekonomin. Tidigare har de 316 lägenheterna värmts upp med el och varje år
förbrukat drygt 2 000 000 kWh.
– Det här känns jättekul för oss, säger Alf Schouenke vid HEMAB. Eftersom fjärrvärmen i Härnösand
är så väl utbyggd redan så är det inte så vanligt med den här typen av storaffärer eftersom de flesta
redan har fjärrvärme. Därför känns det extra kul att nu även Fyren väljer Fjärrvärme. Det är vi glada
över säger Schouenke.
Brf Fyren kommer att dra in rör i alla lägenheter, men först dras distributionsledningar från
fjärrvärmeväxlarna. Det arbetet påbörjas omgående. Konverteringen till fjärrvärme beräknas vara klar i
november 2007.
– Vi har tittat på vilka alternativ som finns nu då elkostnaderna skjuter i höjden, säger ordförande i
Fyren Lars Gunnar Näslund. Vi vill ha en uppvärmningsform som är enkel och alltid fungerar och den
ska även vara prisvärd. Fjärrvärme uppfyller dessa krav och är det bästa alternativet för oss. Därför
har vi lagt en beställning till HEMAB.
Kostnaden för konverteringen och installationen beräknas till cirka 20 Mkr och betalas av föreningen.
– Föreningen har en stark ekonomi och kan därför klara investeringen med marginell justering av
månadsavgiften, som tidigare inte höjts på 9 år, säger Näslund. Den minskade driftskostnaden
kommer att skapa ett utrymme för att betala av de lån vi måste ta för att klara installationen. De
boende var enhälliga om beslutet och var nöjda med upplägget.
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