
Til gnrndejeme

Vedlagt frems endes vanneregnskabe t for 2071, .
14. mai 201.2

Vatmeregnskabet for 2011 er kun pivirket af relativt beskedne ptisstigninger for bide stom/enelgr og vand. Bebyggelsens
forbrug af str6m,/enelgt og vand er imidlertid faidet ganske pant. Denrdovet har vi ved selv at foretage fusaflasning af miletne i
de enkelte huse sparet ydedigete et par hr.rn&ede kronet pr. hus. Den samlede udgi& for votes bebygelse er slledes faldet med i
alt kr. 111.000 fra 2010 til2011.

Forbruget et faldet med 111% udtrykt i mrngden af det cirkulerende lemvatrnwand og med 15,4 udtrykt i MWh.
Udnyttelsen af det vatme vand (afkolingen) et faldet fta 42,0"C n1,10,0.C (mod 27,7.C i 2003). Afl<olingen holder sig siledes
akkuat pi den rigtige side af ,{&C, hvilket var milet for ombygningen af varmeanlagget i 2003.
Selvom ombygningen har givet stote besparelset, et det vigtigg at vi alle sammen til stadighed soqget fot korrekte in&eguleringer
af flowet - og at vi lukker for cidnrlationen om sofirmeren.

Regnskabet viset, at 77oh zf glundqeme skal have penge tilbage i modsetning til itet for, hvor 33ok af grundejeme skulle have
penge tilbage.

Graddagetallet vat 2.453 mod 3.215 t 2070 og2.248 i2IO9, hvot graddagetallet for et normalir i petioden 1940 til 1980 var 2.906.

Det gennemsnidige fotbrug ved de enkelte milere i bryggetset (fra startaflesning til irsaflesning) andrager 14..127 enheder
(16.088 i 2010 og 14.506 i 2009). Gennemsnitsudgiften pr. hus an&ager 11.913 DKK heraf el 375 DKK (13.295 DKK i 2010
og 10.748 DKK i 2009). Det mindste forbnrg i perioden androg 8.138 enhedet og det storste 23.880 enhedet

Tilgodehavender vil kunne udbetales staks. Efterregningeme fofalder til betaling den 30. juni 2012.

A/C vatrneopkevningen for 2012 er sat til 14.500 DKK set i lpet af de tidligete meddelte store prisstigninger pi strom/energi,
vand og faste afgifter.

Som meddelt ti.lligere et det meget vigtigt, at I lsbende ( mindst 6n gang om mineden ) holder oje med
enetgimileten/varmemileren. Hvis der opsrir fejl pi mileten, bot I hurtigst muligt kontakte et medlem af vatmeudva.lget eller et
bestyrelsesmedlem. I forbindelse med en evenn:el fejl vil det si vane lettere at dokumefrtere over for Brunata a/s det forbrug,
som I har haft i den petiode, hvor fejlen har eksisteret. I egen intetesse bor I lobende nedskrive de informationer, som
varmerni.leren giver. I modsat fald vil Bnrnata a/s selv betegne forbruget, og det kan ftygtes, at utrivlen ikke vil komme den
pigeldende beboer til gode".

Hvis I fla1 problemet med at lukke for vatmen/citkuladonen om fodrct, et I altid velkomne tjl at kontalte enten undertegnede
eller et andet bestFelsesmedlem, men prov fotst om ikke naboen kan hjelpe.

I bor isct folge med i, om
- det akkumulerede varmefotbtug stiget
- der er vandflovr (mi ikke konstant vise '0)

- der opstir fejlkode (mi kun vare '0)

- timetalleren tdler "tigtigd'
- temperaturefl ind altid et stoffe end temperaturen ud. Der et erfadng for, at installatoren ved udskiftning af

varmtvandsbeholdeten ofte kommer til at b)'tte om PA ind- og udledningeme til varmemilerenl

For god ordens skyld skal ncvnes, at Bt:nza a/s notmalt ikke accepterer selvaflasning ved fl1tning. F\tteaflasning bot
foretages af Brunata a/s. Forbruget piJignes den 'gamle' ejer, indtil flytteaflesning et foretagel Flytteaflesning kan dog eventuek
foretages sammen med undertegnede.
Husk i ovrigt at melde flytrring til kasseter ellet formand med oplysning om den nye adresse.
Sifremt I har sporgsmil vedrorende aftegnhgen, er I velkomne til at kontakte r.rndertegnede.

Med venlig hilsen
Pi bestyndsens vegne
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