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Spara pengar och öka tryggheten 
med gemensam el, laddstationer 
och skadeförebyggande mätning

För bostadsrätts- och samfällighetsföreningar



Moderna bostadsrättsföreningar använder idag enkla och smarta lösningar för automatiserad 

fakturering, övervakning av inomhusklimat och potentiella byggnadsskador samt för digital 

infrastruktur och laddstationer för elfordon. Med våra digitaliseringslösningar är det lätt att uppgradera 

bostadsrättsföreningen till moderna standarder som sparar mycket pengar och energi!

Home Solutions har ett unikt 

heltäckande tjänsteutbud. Vi är 

ensamma i Sverige om att kunna 

erbjuda allt från gemensamma 

elavtal till individuell mätning 

och debitering, installation av 

laddstationer, temperaturkontroll 

och förebyggande av 

byggnadsskador. Allt sammanlänkat 

i vårt digitala ekosystem Propeye.

År 2020 gick Home Solutions och Talkpool Sverige samman 
under företaget Nordic Propeye. Detta innebär att Home 
Solutions kunder får tillgång till världsledande teknologi.

• LoRaWAN® sensorer tillverkade i Sverige
• Propeye digitalt ekosystem
• Automatiserat faktureringssystem för vatten, värme och el 
• Data analys och avisering



Gemensam el med IMD 
IMD gör det möjligt för föreningen att handla upp el till ett förmånligare pris än om de boende gör det var för sig. 

Föreningen debiterar sedan respektive hushåll efter dess förbrukning via avgiftsavin. IMD installeras genom en 

enkel ombyggnad av fastighetens inkommande el och med smarta elmätare i respektive lägenhet/lokal. På detta 

vis sparar varje hushåll runt 2 000 kr/år. Återbetalningstiden för investeringen är bara 1-2 år.

•  Fasta nätavgifter försvinner
•  Kollektiv upphandling
•  Skatteförmån vid 
 solcelinstallation

“Att ha gemensam el med individuell 

mätning och debitering (IMD) är viktigt 

för bostadsrättsföreningar som funderar 

på att köpa solpaneler. Detta eftersom 

de då får möjlighet till en betydande 

skatteförmån på solpanelinstallationen.” 

spara 2 000 kr per år per medlem

Före:
varje medlem har sitt eget 

elabonnemang och betaler bäde 
fasta nätavgifter och för sin 

förbrukning.

Kollektiv upphandlat 
fastighetsabonnemang

Efter:
bostadsrättsföreningen har 

kollektiv upphandlat el för hela  
föreningen och varje medlem 

betalar bara för sin förbrukning.
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Annika Mörck, A!ärsutvecklare på Home Solutions.



Laddstationer 
Allt fler bostadsrättsföreningar vill nu installera laddstationer för elfordon vid sina parkeringsplatser. Home 

Solutions erbjuder möjligheten att ska!a laddstationer på ett tryggt och enkelt sätt. Vi tar hand om helheten - från 

installation till drift och underhåll och erbjuder även lösningar för finansiering och leasing.

Visste du att Naturvårdsverket 
subventionerar upp till 50 
procent av inköpspriset för 
laddningsstationer? Dessutom 
kan våra laddstationer hyras för 
att undvika investeringar och bara 
betalas för parkeringsplatser med 
laddstation.

Home Solutions är distributör 

av österrikiska KEBA, tillverkare 

av högkvalitativa laddstationer. 

Genom att investera i högkvalitativa 

laddstationer garanteras man 

en säker och pålitlig laddning av 

elfordon, och får ut det mesta av 

investeringen.

•  Smart laddning
•  Finansiering
•  Kollektiv el



Skadeförebyggande
Vi installerar trådlösa sensorer 

som ständigt övervakar 

byggnaden. De larmar direkt om 

en onormal situation upptäcks, 

och en larmcentral instrueras då 

omedelbart att vidta åtgärder. 

Sensorer finns för rökdetektering, 

vattenläckage och fuktskador, 

samt ett smart golvavlopp som 

ka upptäcka läckage vid avlopp i 

badrum.

Temperaturmätning och 
styrning
Många flerbostadshus har problem 

med temperaturstyrningen - en 

boende klagar på att det är för 

varmt, en annan på att det är 

för kallt. Vi erbjuder trådlösa 

batteridrivna sensorer som 

rapporterar temperaturen flera 

gånger i timmen i realtid. Data för 

hela byggnaden kan ses på en display 

och snabbt visa var strukturella 

förändringar kan behövas.

IMD vatten och värme
De flesta fastigheter har idag ett 

avtal för förbrukning av vatten 

och värme för hela byggnaden. 

Problemet med detta är att 

kostnaden delas lika mellan alla 

oavsett vad varje enskilt hushåll 

förbrukar. Vi erbjuder smarta mätare 

i varje lägenhet för automatisk 

fakturering av respektive hushåll, 

utifrån deras faktiska förbrukning. 

De boende betalar då bara för sin 

egen förbrukning och inte för någon 

annans.

Stockholm Vatten höjer sitt pris för vatten med 
25 procent år 2023. 
Med vår IMD-lösning för vatten och värme kan dock 

kostnaden minskas med upp till 20 procent.

Dags för stambyte? 
Ägare av flerbostadshus ska enligt 

förordningen om energimätning i byggnader 

installera system för IMD varmvatten. 

Kravet tillkom den 1 juli 2021. Vi hjälper 

er med IMD tappvarmvatten och erbjuder 

även vår smarta golvbrunn, som kan 

upptäcka läckor i badrum.



Nordic Propeye sensor lösningar:
 

marknad@propeye.se

026-18 41 40

 

Stockholm

endast besöksadress

Västgötagatan 1, 6:e våning

118 27 Stockholm

Sverige

 
LoRaWAN® radonsensorer LoRaWAN® golvbrunn 

 LoRaWAN® temperatur och fuktighetssensorer LoRaWAN® vattenläckagesensorer 

LoRaWAN® CO2 sensorer LoRaWAN® vattenmätare 

LoRaWAN® elmätare 

Se hela vår sensor portfölj på vår hemsida 
www.nordicpropeye.com/se/product-category/

lorawan-sensorer/

Kontakt  

Gävle

Hasselgatan 11

802 62 Gävle

Sverige

 Göteborg

Östergatan 11

434 30 Kungsbacka

Sverige


