
Til grundeieme

2. juni 2010
Vedlagt fremsendes varrneregnskabet for 2009.
I forbrndelse med sammenlzegmngen af Horsholm og I{okkedal Fjemvarme ul Nordforbrending Fjernvarme pr. 1. januar 2009
blev disse to fjemvarmenets okonomier udlignet. Det betod for vor bebyggelse, at vi sidste ir for varmeregnskabsaret 2008 fik
en reduktion pr. hus pi ca. 1.450 DKK. Det gor vi desverre ikke i ir. Varmeregnskabet for 2009 er hemdover pivrket i ugunstig
retning af udgift t.il batteriskift ( skal ske ca. hvet 7 . ht), af en generel prisstigning pk ca.7o/o samt af en streng vinter.

Vores varmeforbrug er i 2009 f.s.v. angir forbrug af det cirkulerende lemvarmevand si.ledes steget med 4,2oio, og
varmeforbruget - udtq'k1 i NfWh - er steget med 1,17o.
Afkolingen ( udnytelsen af det varrne vand ) er faldet fta 43,2"C nl 41,9.C (mod 27 ,7"C t 2003). Arbejdet med omby'grLrngen af
varmecenffalen afsluttedes i for6.ret 2003. Afkolingen holder sig siledes pi den .iglg. side af 40oC, som var mi.iet for
ombygningen r 2003.
Selvom ombygningen af vannecentralen har givet store besparelser, er det til stadighed vigtigt, at vi alle sorger for korrekte
indreguleringer af florvet. Husk ogsi at luklie for cirkulationen efter vinteren.
Forbruget er fordeit siiedes, at 57o/o af grundejeme skal have penge tilbage. Tilbagebetal-rngeme er dog faldet voldsomt.

Graddagetallet var 2..180 mod 2.327 i 2008 og 2.1.98 i 2007, hvor graddagetallet for et normalir 1940-1980 et 2.906.

Det skal oplyses, at det gennemsnidige forbrug - ved de enkelte milere i bryggerset - fra startaflesning til irsaflesning andrager
14.506enheder(s idste i r13.596og 13.870 \  2007).Gennemsni tsudgi f tenpr .husandrager l0.T,+8DKK heraf  e l  375DKKog
batteriskift 427 DI<l< (sidste hr 9.591DI{I( og 9.695 DKK r2007). .
Det mindste forbrug i perioden androg 9.416 enheder, og det storste 26.1,79 enheder.

Trlgodehavender vil kunne udbetales straks. Eftertegmngeme forfalder n1 betaLng den 30. juni 2010.

A/C varmeopkrevmngen for 201.0 er sat op til 12.500 DI(I( moC for 11.000 DI(I( som folge af yderligere prissngmnger pa knap
l57o samt den strenge vLrtcr..

Som meddelt i tidhgere skrivelser et det af meget stor ben'dning, at I lobende holder oje med energ'imileten/r'armemeleren.,
d.v.s. mindst 6n gane om mineden. Sifremt der skulle opsti fell pi mileren, bor I hurtigst muligt kontakte et medlem af
varmeudvalget eller et besnrelsesmedlem. I forbindelse med en eventuel fejl vil det si vrre ieftere at dokumentere over fot
Brunata a/s hvilket forbrug, I har haft i perioden, hvor fejlen har eksisteret. I modsat fald vil Bmnara a/s seh'beregne forbmget,
og det kan fqgtes, at "fvir'len ikke vil komme den pigeldende beboer til gode".
Forhibentlig vil fejlene fremover vere teduceret betydeligt, efter de nye vaffnemilere er sat op.
Sifremt der skulle opsti problerner med at lukke for varmen/cirkulationen om foriret, er I alud velkomne til at kontakte enten
undertegngde eller bestyrelsen. Naboen vil sikkert ogsi hjelpe.
I egen interesse bor I lobende nedskrive de urformationer, som varmemileren glver,

I bot isrr folge med i, om
- det akkumulerede varmeforbrug stiger
- der er r.andflorv (n-ri ikke konstant vise '0)

- der opstir fejlhode (mi kun vare'0)
- timetelieren teller "rigligt"
- temPeranrren ind altid er storre end temperaturen ud. Det bemerkes, ^t det ved udskiftning af

varmfvandsbehoideren ofte ses, at der byttes om pi ind- og udledningeme t.il varmemileren!

For god ordens s\ld skal nevnes, at Brunata a/s normalt ikke accepterer selvaflasning ved flytniflg. Fl1'tteaflaesning bor
foretages af Brunata a/s. Forbruget piJ-rgnes den'gamle'ejer, indtil flpteaflesning er foretaget. Fll,tteaflesning kan dog evenruelt
foretages safiunen med undertegnede.
Husk i ovngt at meide flytning ti1 kasserer eller formand med oplysrung om den nye adresse.
Sifremt I har sporgsmil r-edrotende afregningen, er I velkomne til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen
Pi bestyrelsens vegne
Helge Hesselberg, kasserer
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