
Tii grundeieme 10. ma1 2008

Vedlagt fremsendes varmeregnskabet for 2007.

Som de senere ir ffu de fleste grundejere penge tilbage.
Vores varmeforbrug er i 2007 f.s.v. angir forbrug af det cirkulerende f]emvannevand faldet med 3,5%0, mens varmeforbruget -

udtrykt i N4Wh - er steget med 0,904.
Afkolingen ( udnptelsen af det varme vand ) er da ogsi steget igen, fra 42,6"C ul 44,5.C (mod 27,7.C 12003). Arbejdet med

ombygrungen af varmecentralen afsiuttedes i foriret 2003. Afkolingen holder sig siledes pi den ngtige side af 40oC, som var
milet for ombygningen i2003.

Selvom ombygningen af varmecentralen har givet store besparelser, er det ul stadrghed vigtigt, at vi alle sorger for korrekte
indreguleringer af flowet. Husk ogsi at lukke for cirkulationen efter vinteren.

Fotbruget er fordelt siledes, at800/o aFgrundejerne skal have penge tilbage.
Graddagetalletvar 2.1.98 mod2.487 i2006 og2.580 i 2005, hvor gaddagetallet for et normalir 1940-1980 er2.906.
A/C varmeopkrevningen for 2008 forbliver uendret som i 2007.

Det skal oplyses, at det gennemsnitlige forbrug - ved de enkelte miLlere i bryggerset - fra stafiaflnsning ul irsaflresnrng andrager
13.840 enheder (sidste tu 13.917 og 14.067 i 2005). Gennemsnitsudgiften pr. hus andrager kr. 9.695 heraf el fu. 375 (sidste 6r
W.9.250 og kr. 9.364 i 2005). Stigningen slryldes hovedsagelig en hojere afregningspns for el.
Det mindste forbrug t penoden androg 7.875 enheder, og det storste 22.345 enheder.

Tilgodehavender vil kunne udbetales straks.
Efterregningeme forfalder nl betaling den 24. maj 2008.

Som meddelt i tidhgete slsrivelser er det af meget stor bewdning, at I lsbende holder oje med energimiieten/varmemileren.,
d.v.s. mindst 6n gang om mineden. Siftemt der skulle opsti fejl pi mileren, bor I hurugst muligt kontakte et medlem af
varmeudvalget eller et bestyrelsesmedlem. I forbindelse med en evenruel fejl vil det si. vrre lettere at dokumentere over for
Brunata a/s hvilket forbrug, I har haft i perioden, hvor fejlen hat eksisteret. I modsat fald vil Brunata a/s selv beregne forbruget,
og det kan frygtes, at "tvivlen rkke vil komme den pigaldende beboer til gode".
Forhibentltg vil fejlene fremovet vere reduceret betydel-igt, efter de nye varrnemilere er sat op.
SAfremt der skulle opsti problemer med at lukke for vatmenfcirkulationen om foriret, er I altid velkomne til at kontakte enten
undertegnede eller besfyrelsen. Naboen vil sikkert ogsi hjelpe.
I egen interesse bor I lobende nedskrive de informatione!, som varmemileren giver.

I bor isar folge med i, om
- det akkumulerede varmeforbrug stiger
- der er vandflow (mi ikke konstant vise '0)

- der opstir fejlkode (mi kun vere'0)
- timetrlleren rreller "rigtigt"
- temperaruren ind altid er stotre end temperaturen ud. Det bemerkes, at det ved udskrftning af

varmwandsbeholderen ofte ses, at der bJttes om pe ind- og udledningeme dl varmemiieren!

For god ordens slcyld skal navnes, at Brunata a/s normalt ikke accepterer selvaflrsning ved flytning. Flytteaflasning bor
foretages af Brunata a/s. Forbruget pilignes den 'gamle' eier, rndtil flytteaflasmng er fo(etaget. Flytteaflesmng kan dog eventuelt
foretages sammen med undertegnede.

Husk r ovrigt at melde fl1tmng til kasserer eller formand med oplysning om den nye adresse.
Sifremt I har sporgsmi.l vedrorende afregningen, er I velkomne til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Pi besryrelsens vegne
Helge Hesselberg, kasserer
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