
Bestvrelsens forslaq til renoverino af varmekalderen

Som det er beboerne i Hvedevenget bekendt, har vi igennem de sidste par Ar haft
stigende problemer med at sikre fremfsring af tilstrakkelig varmt vand i bebyggelsen.
Folgel ig har der f lere gange varet problemer med bAde varme i  husene samt varmt vand i
hanerne.

Bestyrelsen har derfor igennem de seneste 6 mAneder gennemfort  analyser,  der har
klarlagt, at vor varmekaelder ikke lengere kan siges at v@re up to date.

Vi er sAledes p.t. ikke i stand til at sikre en acceptabel plan B, sAfremt varmepumpen
s€tter ud, som det skete midtvejs sidste Ar.

Generelt er bestyrelsen - efter at have r|dtart sig med flere eksperter - nAet f rem til, at vi
bor renovere flere af de vitale dele i varmekalderen.

Vi har folgel ig anmodet om t i lbud f  ra f lere leverandorer.  Ombygningen/renoveringen vi l
omfatte folgende:

Den gamle veksler og den ene pumpe f jernes. Den nye veksler og Elkomat f lyt tes.
Gammel pumpe udskif tes med ny som eks. Fedtsmurte haner udski f tes med Bal lomax
kugleventiler, 2 stk pA gren mod ost, 2 stk pA gren mod vest, 1 stk pA fjernvarme frem og
1 stk pA fjernvarme retur (3 stk Ballomax DN65 haves). Motorventil udskiftes.
Sikkerhedvent i ler fsres t i l  gulvaf lob.

Bestyrelsen har indt i l  d.d. modtaget et t i lbud pA i  al t  kr.245.875,00 incl .  moms.

Bestyrelsen vil naturligvis afvente modtagelse af yderligere tilbud

PA ovenstAende baggrund foreslAr vi ,  at  grundejedoreningen gennemforer
ombygn i n g/renoveri n g.

Finansier ingen foresl6s sAledes:

100.000,00 dk overfsres fra hensattelser til sti-reparationer
26.650,00 dk fra Arets resultat  2010
94.500,00 dk budgetteret resultat  for 201' l

221 .150.00  dk

Der mangler sAledes ca. kr.  25.000,- Bestyrelsen vi l  arbejde pA at begranse udgif terne
yderl igere som en del af  den fortsatte indhentning af t i lbud. Om nodvendigt v i l  v i  f inde
resterende penge i  den eksisterende dr i f t  for 201 1.
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