
Hvedevrengets varmeregnskab for 2015 30. april 2016

Regnskabet viser, at langt de fleste beboere skal have penge tilbage. Hvis du skal have penge tilbage, frr du en check
sammen med forbrugsregnskabet fra Brunata a./s. Hvis du skal efterbetale, flr du et indbetalingskort med forfald den 31. maj.

Forbrug
Det gennemsnitlige forbrug er 13.046 enheder. Det svarer til 14.935 k., hvoraf 375 kr. er betaling for el. Det mindste
forbrug i perioden var 6.072 enheder og det storste 22.380 enheder.

Forbruget afel og vand til opvarmning er stort set u@ndret fra 2014. Da priserne ogsi er ueendrede, er irets varmeregning iia
Norfors Fjemvarme n€sten magen til regningen for 2014. Ogsi i 2015 har vi sparet penge ved selv at foretage
irsaflesningen i de enkelte huse - ca. to hundrede koner pr. hus. Nir Hvedevengets samlede varmeregning alligevel er
steget lidt, skyldes deq at 2014 regnskabet indeholder tilbagefsrsel afet belob, fordi fiemvarmeverket tidligere havde sendt
os en fejlaglig opkrevning.

Udnpelsen af det varme vand (afkolingen) er steget marginalt til 43,45"C. Afkolingen holder sig siledes klart pe den rigtige
side af40"C, hvilket var milet for ombygningen afvarmeanlegget i 2003.

A/C varmeopkrrcvning 2016
De samlede A"/C varmeopkrevninger for de enkelte huse var i forste omgang sat til i alt 18.000 k. for 2016. Det var der tre
gunde til: 1) lemvarmeverket budgetterede med et oget forbrug i 2016; 2) udgift til batteriskift i vore milere; og 3)
investering i aflaesningsudstyr. Efterfolgende har {emvarmeverket imidlertid nedsat 2016-opkrevningen med et
engangsbelob. Derfor vil det belsb, grundejerforeningen opkeever med forfald den 31. juli (og kun det!), blive nedsat med
DKK 500,- pr. hus.

Hold oje med din varmemiler
Det er MEGET \TGTIGT, at du lsbende holder oje med din varmemiler. Hvis der opstar fejl pi mileren, bor du hurtigst
muligt kontakte et medlem afvarmeudvalget eller et bestyrelsesmedlem.

I egen interesse bor du lobende notere de informationer, varmemileren giver. Hvis der opst6r fej I pi mileren, kan du lettere
dokumentere dit forbrug over for Brunata a./s. I modsat fald vil Brunata a/s selv beregne forbruget.

I 2015 var der ligesom i 2014 desvene flere huse, hvor varmemileren afden ene eller anden irsag ikke fungerede korrekt.
Forbruget i disse huse skulle derfor beregnes serskilt, hvilket forsinkede ferdiggorelsen af varmeregnskabet.

Jo hurtigere en fejl registreres, jo lettere er det at finde et konekt forbrug, og jo hurtigere vil varmeregnskabet kunne
afsluttes.. Derfor bsr du holde oje med dit forbrug og lobende (mindst en gang om mineden) notere det. Du bor isrer folge
med i, om

- det akkumulerede varmeforbrug stiger (der bor ikke vere pludselige store stigninger/fald)
- der er vandflow (mi ikke konstant vise'0')
- der opstir fejlkode (mi kun vere '0')

- timetelleren t€eller "rigtigt"
- temperaturen ind altid er storre end temperaturen ud. (Der er erfaring for, at installatoren ved udskiftning af

varmtvandsbeholderen ofte kommer til at bytte om pi ind- og udledningeme til varmemileren!)

Det er en RIGTIG god ide at lukke for varmen/cirkulationen om foriret. Hvis du har problemer med det, er du velkommen
til at kontakte enten et bestyrelsesmedlem eller kassereren. - Eller prov om ikke naboen kan hjelpe.

Varmeafl esning ved flytning
Brunata a/s accepterer normalt ikke selvaflresning ved flytning. Flytteaflesning bor foretages af Brunata a,/s, men kan
eventuelt foretages sammen med kassereren. Forbruget pilignes den'gamle'ejer, indtil flytteaflasning er foretaget. Husk at
melde flytning til kasserer eller formand med oplysning om den nye adresse.

Med venlig hilsen
Pe bestyrelsens vegne
Helge Hesselberg, kasserer


