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Varneregnskabet fot 2A72 et k;;:raftgt plvftket af store prisstigninger for bide sttom/etr.rg 0 87") og vand (23Yo) Samtidigt et
bebyggelsens fotbrug af sivel strom/energi som vand ogsl steget. Et lille lyspunkt et det dog at vi ligesom sidste ir ved selv at
fotetage itsaflasning af mileme i de enkelte huse har sparet et pat hun&ede kronet pr. hus. Den sarnlede udgift for vores
bebygelse er i alt steget med kr. 780.000 fuz 2011 EI n72.

Forbflget et steget med 4,6% udtrykt i mrngdetr af det cirkulerende lemvarmevand og med 4,3% udtrykt i MWh.
Udnlttelsen af det vamre vand (afl<olingen) er stort set uandret 39,9"C mod Q,bC i 2011 (mod 27,7"C i 2003). Afkolingen
holdet sig siledes stort set pi zl0"C, hvilket var milet for ombygningen af varmeanlcget i 2003.
Selvom om\gningen har givet store bespardset, et det vigtigq at vi alle sammen til stadighed sorger for korrekte in&egulednger
af flowet - og at vi lukket for cirhrlatioom om sonmerm.

Regnskabet viset, at 59% af gtuadejeme skal have penge tilbage i modsetning til iLret for, hvor 77ok af grundejeme skulle have
penge tilbage.

Graddagetallet var 2.597 mod2.453 i?-017 og3275 i ?I70,hrot graddagetallet for et normalit i perioden 19,10 til 1980 vat 2.906.

Det gennernsnidige forbtug ved de enkelte mllere i brygetset (fra startaflcsning til arsaflasning) andrager 14..359 enheder
(14.727 i 2077 og 16.088 i 2010). Gennernsnitsudgiften pr. hus m&agr 14.179 DKK heraf el 375 DKK (11.913 DKKi 2011
og73.295DI(Ki2010). Det mindste forbrug i perioden androg 9.854 enheder og det storste 20.295 enhedet

Tilgodehavendet udbetales straks.. Eftetregningeme fotfalder til betaling der,,37. mzj 2073.

A/C varareopkrcvningur for 2073 er oprindelig sat til 15.500 DKK men efter netop modaget varsling om ydedigete
ptisstigning pl gruod af folketingets vedtagelse af en ny forsl'ningssikkerhedsafgift vil A/C opkrevningen blive sat op med
yderligere 700 DKK pr. hus ved ncste oplcan'ning i jlr'tt 2013..

Som meddelt tidligete et det meget vigtigg at I lobende ( mindst &r gang om mineden ) holder oje med
energimi'letetr/urrnetnileten. Hvis det opstar fejl pl m,ileren, bor I hurtigst muJigt kontakte et medlem af vatmeudvalget ellet et
bestytelsesmedlern I fotbindelse med elr ei'entuel fell vil det sl vcre lettere at dokumentere ovet for Brunata a/s det forbrug,
som I har haft i den periode, hvot fejlen har eksistetet. I egen interesse bor I lobende nedskrive de informationer, som
varrnernileten givet I modsat fald vil Bnrnata a/s selv betegne forbrugeg og det kan frygtes, at "tvivlen ikke vil komrne den
pigeldende beboer til gode".

Hvis I ftr prcblemer med at lukke fot vatrneo/citkulationen om fodret, er I altid velkomne til at kontakte enten undertegnede
ellet et andet bestyrelsesmedlern. Ptov evenhrelt om ikke naboen kan hiclpe.

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

- der opstlr feflkode (mi kun vrre'0)
- timetelleren tellet "tigtigt''
- t€dperatuen ind altid er stoffe end ternperaturen ud. Der er erfaring for, at insallataren ved udskiftning af

vafintvandsbeholdereo ofte kommer til at bytte om pi ind- og udledningeme til varnemileren!

Fot god ordens slryld skal nrvnes, at Bnrnata ails normalt ikke accepteter selvaflasning ved flyming. F\'tteaflasning bor
foretages af Bnrnata a/s. Fotbruget piligr''es den 'garnle' ejer, indtil flyneaflasning er fotetaget. Flytteaflesning kan dog eventuelt
fotetages sarnmen med undertegnede.
Husk i ovrigt at melde flytning til kasserer eller formand med oplpning om den nye a&esse.
Si&emt I har spo€smil ve&otende aftegningen, er I velkomne til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen
Pi bestyrelsens vegne
Helge Hesselbetg kasserer
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