
Til srundeierne-

Vedlagt fremsendes vaffneregnskabet for 20 1. 4.
23. aprl2015

Vatmetegnskabet for 2014 et kun i et beskedent omfang pivirket af pdsstigninget og alene fot stam/energi (6Yo). prisen for
vand et igen u€ndret.. Bebyggelsens forbrug af strom/energi og vand er faldet med hhv. 7,3o/o og 11,,6oh. Ogsi i 2014 har vi
spatet penge ved selv at forctage arsafltsningen af mileme i de enl<elte huse, ca. to hun&ede ktoner pt. hus. Den samlede udgift
for vores bebyggelse er i alt faldet med kr. 33..000 fra 20'13 812074.

Udnyttelsen af det vatme vand (afkolingar) er steget marginalt til 43,18"C . Afkolingen holder sig siledes klart pi den rigtige side
af .10,,C, hvilket var milet fot ombygningen afvarmeanlegget i 2003, hvor afkolingen kun var pi 27,7.C.
Selvom ombygningen har givet store besparelser, et det vigtigt, at vi alle sammen til stadighed sorget for koffekte indreguleringer
af flowet - og at vi lukker for &kulationen, nir foritet kommer.

Regnskabet viser, at nesten 837o af grundejeme skal have penge tilbage i modsrtning til atet for, hvor 6970 af grundejeme skulle
have penge tilbage.

Graddagetallet var 2.098 mod 2.646 i2013 og2.59l i2012,hvor graddzgetallet for et normalir i pedoden 19.10 til 1980 var 2.906.

Det gennemsnidige fotbrug ved de enkelte milete i bryggerset (fra stataflresning til arsaflresning) andnger 12.825 enheder
(1'41'44 tn13 og 14.359 i 2012). Gennemsnitsudgiften pr. hus andrager 14.677 DKK heraf el 375 DKK (15.253 DKK i 2013
og 14.179 DKK i 2012). Det mindste fotbrug i perioden androg7.229 enhedet og det storste 23.024 enhedet

Tilgodehavendet udbetales staks.. Efteregningeme forfaldet til betaling den 29. mj 20L5.

A/C varmeopkrtwingen 2015 et som folge af Notdforbrcndrngs budgettetede ogede fo$tug i 2015 sat til i alt 17.000 DKK..

Som meddelt tidligere er det MEGET vigtigg at vi alle lsbende ( mindst efl gang om mineden ) holdet aje med
energimileren/varmemileren. Hvis det opstir fejl pi mileren, bor I hurtigst muligt kontakte et medlem af varmeudvalget ellet et
besqnelsesmedlem. I forbindelse med en eventuel fejl vil det se v€re lettere at dokumentere over for Bnrnata a/s det forbrug,
som I hat haft i den pedode, hvor fejlen hat eksisteret I egen intetesse bor I lobende NEDSKRME de informationet, som
varmemileren givet. I modsat fald vil Bnnata a/s selv beregne forbrugeg og det kan frygtes, at "tvivlen ikke vil komme den
pigeldende beboer til gode". I 2014 vat der desvarte flete boliger, hvot varmemileren af den ene eller anden inaq ikke
fungerede. En konttolaflasning for alle boliger var pi'krcveg og forst efter en beregning af forbruget for de boliger, hvor dL lrar
konstateret feil vat det muligt at indsende vote data til brunata. Se endnu en gang: hold oje med jeres forbrug, skrive lobende ned
mindst en gang om mineden. Jo hurtigere en fejl registreres, jo lettere er det at 6nde et korrekt forbrug, og jo huttigere vil
varmeregnskabet kunne afsluttes.

HYis I far ptoblemer med at lukke fot varmen/cirkulationen om fodret, er I altid velkomne td at kontakte enten et
besgnelsesmedlem eller kassereren. Prov eventuelt om ikke naboen kan hirelpe.

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

- der opstir fejlkode (mi kun vare '0)

- timetdleren taller "rigtigd'
- temPeraturen ind altid et stotte end temperaturen ud. Der er erfadng for, at installatoren ved udskiftning af

varmtvandsbeholderen ofte kommer til at b).tte om pa ind- og udledningeme til vatmemileren!

For god otdens slryld skal flrvnes, at Brunata a/s normalt ikke accepterer selvaflesning ved flyning. F\tteaflasning bot
fotetages af Brunata a/s. Fotbruget pilignes den 'gamle' ejet, indtil flytteaflcsning er foretaget Flyteafhsning kan dog wentuelt
foretages sammen med kassereren. Husk i ovrigt at melde flJtning til kasserer eller fotmand med oplysning om den nye a&esse.
Sifremt I har spotgsmil vedrorende aftegningen, er I velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Pi bestyrelsens vegne
Helge Hesselberg kasserer
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