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N:r 33. 

Af frih . Palmstierna, om Iltredning angående m batte. 

j'ing af' elektj'icitetsverkets in'is å elekt'risk stj'öm 

leVe1'ej'ad till konsumenter boende i lägenhetej' om 
högst 3 mm och kök , 

T ill Stockholms stadsfullmäktige, 

De dyra tiderna mana till att på alla sätt söka medverka 
ti Il ett fÖl'billigande af ljfsuppehället för de mindre bemedlade, 
När salunda fotogenbelysningen i hemmen till följd af petroleum. 
trustens ätgärder i väsentlig män fördyrats och mer äu förut be. 
tungar småfolket, bör det undersökas, huruvida möjlighet icke finnes 
att genom sänkning af elektricitetsprisen för den samhällsklass, 
h vilken härdas t känner trycket, något lätta bekymren, 

Nu har elektricitetsverket, såsom berättelse öfver 1911 ärs 
fö rvaltning uh-isar, senaste är lämnat ett öfverskott af 1,105 ,5 74: 36 
kr" hvaraf icke mindre än 705,574: 76 kr, afses för extra af· 
skrifningar. Beloppet är synnerligen stort i betraktande af att 
regelbundna afskrifningar efter en normalplan, hvilken sannolikt 
torde öfverensstämma med nutida fordringar, årligen ske till afse· 
värda belopp. Detta ger emellertid "id handen, att ytterligare 
prisreduktioner icke äro alldeles uteslutna under den närmaste tiden. 
Så snabbt som utvecklingen nu sker på detta område, har man 
iifven anledning förmoda, att Stockholms stad icke alltför länge 
kommer att bibehålla sin nuvarande ' taxa, Jug erinrar om att 
Göteborgs elektricite tsverk står i begrepp att slinka belysningsprisen, 

Emellertid bör man icke fö rbise, att de nettovinster, kom
munala afflirsverk erhålla å sin rörelse, utgöra en indirekt belast· 
ning på befolkningen, hvilken drabbar synnerligen ojiimnt. När 
tarifferna äro lika för medborgare tillhörande 'Skilda inkomstgrupper, 
komma de , hvilka ha den minsta förtjänsten, att mer betungas af 
den afgift, verket upptager. Sedan elektricitetens >popularisering. 



Billigare elel.:fri8kt ljus {Ö,. smålägenheter. N.T l:J.!i . 

numer efter metallträdslampans införande minskar kostnaden pr 
bränntimme till ungefär en tredjedel mot fÖI'ut och fo.togen~elys
nin"'en hlif"it omkring dubbelt så dyr som det elektrtska lJ.lIset, 

har denna frä"'(t blifvit aktualiserad , emedan större 'befolknmgs-
sI .. ~örut o äro berörda af densamma. En prisreduktion bÖl' ager, no l' , " ' .. 

följaktl igen i främsta rummet vIdtagas för de ekonomIskt samst 

lottade klassernas riikniug, 
Ett fö rbilligande af det elektriska lj uset för de små h.e~men 

skulle ocksä medföra betydande hygieniska fördelar , Elektrtetteten 
kuude uttränga fotogeu, stearin och tändstickor, minska eldfarlig
heten och befordra snygghet inomhus. F ördelama behöfva endast 
påpekas fö r att tillräckligt uppskattas, 

Det bör ocksä anföras , att en ökad konsumtion i detta fall 
• 

"'er mÖJ'li"het till en större llroduktion, hvilket i sin ordning kan o o . 
bidraga till minskning af nettokostnaden pr enhet och ytterligare 
förbilliganden, 

Den niirmare utredningen huru prisreduktionen lämpligen kan 
verkställas bör öfverliimnas åt den i ärendet sakkunniga myndig. 
heten. Här må endast antydas, att det lämpligaste sättet möjligen 
"ore att bevilja t. ex. trerumslägenheter 10 % rabatt, två rums
liigenheter 20 % rabatt och lägenheter med mindre rumsantal 30 % 
rabatt. Att man därigenom skulle nä den fattigare delen af be
folkningen visar stadens officiella statistik, hvilken anger, att öfver
befolkning förefanns år 1910 uti 38,9 % af kökslägenheterna , 
30,7 % af enrumslägenheterna, 29,4 % oJ lägenheter om ett l'um 
och kök, 11 ,8 % af bostäder om 2 rum , 17 ,4 % af lägenheter 
om 2 rum och kök samt 4,8 % af lägenheter om 3 rum och kök , 
Dessa rabatter torde för verket icke komma att spela någon större 
roll, men bli för konsumenterna en lättnad, hvilken Säkerligen vore 
välkommen. Åtgärden skulle ocksä främja utbredningen af elektri
citetens användning till vidare samhällslager. 

Pä grund af det anförda hemställes alltsä : 

att stadsfullmäktige måtte uppdraga ät gas- och 
elektricitetsverksstyrelsen att verkställa utrednin" an
gående möj ligheten och lämpligheten af att geno~ ra
battering af elek tricitetspriset för konsumenter boende uti 
l~genheter . om högst tre rum och kök förbilliga belys
DIngen ut. de små hemmen samt föl' stadsfullmäktige 
framlägga de förslag, hvartill denna utredning må föranleda. 

Stockholm den 9 december 1912. 

Stockholm, K. L. Bcckm:ms Boktryckeri, 1912. 
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