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Pressemeddelelse af 24. april 2013: 
 

Aftaler om betaling for el-forbrug 
 

Bo42 har ingen bevæggrunde til at opkræve højere betaling end de faktiske omkostninger, og vi 

kan derfor naturligvis klart afvise påstande fremsat på DR/Bornholm om at der i Bo42 betales 

dobbelt for el. 
 

Bo42 er som almen boligorganisation en non-profit organisation, hvilket betyder at ingen tjener 

penge på lejernes boligbehov. Alle lejere betaler alene de faktiske omkostninger. Dette kan ske i 

fællesskab via afdelingens driftsbudget eller individuelt, såfremt en lejer har særlige behov. 
 

Hverken elselskaberne eller kommunen tilbyder mulighed for opladning af el-scootere. 

Oplysninger oplyst af DR/Bornholm er derfor uden hold i virkeligheden.  
 

Bo42 har set sig nødsaget til at tilbyde brugere af hjælpemidler en særlig service, hvorfor der er 

mulighed for at indgå aftale om køb af el fra fællesskabet, når der ikke foreligger andre 

muligheder. 
 

Lejerne, der indgår aftale om køb af el, betaler kr. 50 pr. måned i a’conto el til dækning af de 

skønnede el-udgifter ved opladning af el-scooter. Skønnet forbrug er beregnet på baggrund af 

oplysninger fra kommunens hjælpemiddelcenter. Der er opsat bi-måler i tilknytning til samtlige 

aftaler.  
 

Til dækning af afdelingens øvrige omkostninger ved ordningen betales der et gebyr på kr. 50 pr. 

måned. Det samlede beløb på kr. 100 tilgår fællesskabet fuldt ud. 
 

Alle aftaler med lejere om ordningen er skriftlige og alle involverede er oplyst om fakta og aftalens 

elementer. Aftalens samlede elementer bevirker at ordningen er på absolut billigste niveau for 

lejeren. 
 

Bestyrelsen har g.d. behandlet sagen efter 2 lejeres henvendelser til Bo42. Sagen kan ikke 

håndteres anderledes, da alle bestemmelser, forretningsgange og aftaler er fulgt til punkt og 

prikke. 
 

Bo42 må derfor tage skarp afstand for de udokumenterede påstande, der er fremsat på 

DR/Bornholm. Bo42 forventer en berigtigelse fra DR/Bornholm. 
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