
Til grundejeme

Vediagt fremsendes varmeregnskabet for 2010.

Varmeregnskabet for 2010 er pivirket af betydelige prisstigrunger pA energi og vandforbrug og rkke

Den samlede udgrft for bebyggelsen er steget med kr. 237.000 fua 2009 til 2010.

22. maj 20ll

mrndst af den strenge vinter.

Forbruget er steget med 15,9 % udtr,vkt i mengden af det ctkulerende lemvarmevand og med 1,6,2oio udtri'kt i N{\\h.

Udnyttelsen af det varme vand (afkolingen) er steget fra 41,,9"C til 42,0.C (mod 27,7"C i 2003). Afkolingen holder sig siledes pd
den rigtige side af 40'C, hvilket var milet for ombygningen i 2003. Selvom ombygningen har grvet store besparelser, er det r-igugt,
at vi alle sarrunen nl stadrghed sorger for korrekte indreguleringer af flowet - og at vi lukket for cirkulationen om sonuneren.

Regnskabet rriser, at 33 9/o af grundejerne skal have penge ulbage i modsetning d iret for, hvor 57 o/o af grundejeme skulle har.e
penge tilbage.

Ciraddagetallet vzr 3.215 mod 2.480 r 2009 og2.327 i 2008. Graddagetallet for et normalir i perioden 1940 til 1980 var 2.906.

Det gennemsrutJrge forbrugved de enkelte millere i bq'ggerset (fra startaflesning til irsaflrsrung) an&ager 16.088 enheder (sidste
Ar 74.506 og'13.596 i 2008). Gennemsnitsudgrften pr. hus andrager fu. 13.295 (sidste ir kr.10.748 og kr. 9.591 1 2008), heraf udgor
udgiften til el kr. 375. Det mindste forbrug i penoden var 10.193 enheder, og det storste 28.103 enheder.

'filgodehavendet 
r'il kunne udbetales straks. Efterregrungeme forfalder til betahng den 30. juni 20i 1.

A/C varmeopkrrevrLrngen for 201 1 et sat til kr. 13.000 set i lyset af prisstigmngerne og den hirde vinter.

Som meddelt i ndJrgere sklivelser et det meget vigugt, at I lsbende (mindst en gang om manedenl irolder oje med
crrergimi.lerenf vannemilleren. Hvis der opsti.r fejl pi mileren, bor i hurtigst muligt kontakte et tnedlem af varmeudvalget eller et
besryrelsesmedlern. I Forbrndelse med en eventuel fejl vil det si vme lettere at dokumentere over for Brunata a/s, hvilket forbrug
I har haft r den penode, ht or fejlen har eksisteret. I egen interesse bor I lobende nedskrive de informauoner, som varmemeleren

gn'er. I modsat fald vil Brunata a/s selv beregne forbruget, og det kan frygtes, at "tvivlen rkke vil komme den pigrldende beboer
til gode".

Hvis I fir problemer med at Iukke for varmen/cirkulationen orn foriret, er I altrd velkomne til at kontakte undertegnede eller et
andet besryrelsesrnedlem, men prov forst om il<]<e naboen kan hjrlpe.

I bor iser folge med i, om
- det akliumulerede varmeforbrug strger
- der er vandt-lorv (mi ikke konstant vise '0)

- der opster fejlkode (koden mi kun vare '0)

- dmetelleren taller "rigdgt"
- temperatuten ind altid er storre end temperaturen ud. Der er erfaring for, at installatoren ved udskrftning af

varmn'andsbeholderen ofte kommer til at brtte om pa ind- og udledningeme dl varmemileren!

For god ordens s\ld skal nevnes, at Brunata a/s normalt ilke accepterer selvaflesning ved flr'trring. Flvtteaflrsning bor
foretages af Brunata a/s. Forbruget pilignes den 'gam1e' ejer, rndul flytteaflrsning et foretaget. Flytteaflesmng kan dog eventuelt
foretages safiunen med undertegnede.

Husk i ovrigt at melde flytmng til kasserer eller formand med oplysning om den nye adresse.

Sifremt I har sporgsmil til afregningen, er I velkomne til at kontakts "-.1^*t---.1-

Med venlig hilsen
Pi bestyrelsens vegne

Helge Hesselberg, kasserer
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