
Sammen med en vedlagt afregning af varmeregnskabet 2006 fik hvert enkelt hus ved udgangen af maj 2007 nedenstående skrivelse fra 
bestyrelsens kasserer: 

Til grundejerne 20. maj 2007 

Vedlagt fremsendes varmeregnskab for 2006. 

Som de senere år får de fleste grundejere penge tilbage. 

Vores varmeforbrug er i 2006 f.s.v. angår forbrug af det cirkulerende fjernvarmevand faldet med 2,5%, mens varmeforbruget - 

udtrykt i MWh - er faldet med 1,5%. 

Afkølingen (udnyttelsen af det varme vand) er da også steget marginalt fra 42,1°C til 42,6°C (mod 27,7°C i 2003). Arbejdet med 

ombygningen af varmecentralen afsluttedes i foråret 2003. Afkølingen holder sig således på den rigtige side af 40°C, som var 

målet for ombygningen i 2003. 

Selvom ombygningen af varmecentralen har givet store besparelser, er det til stadighed vigtigt, at vi alle sørger for korrekte 

indreguleringer af flowet. Husk også at lukke for cirkulationen efter vinteren. 

Forbruget er fordelt således, at 89% af grundejerne skal have penge tilbage. 

Graddagetallet var 2.487 mod 2.580 i 2005 og 2.465 i 2004, hvor graddagetallet for et normalår 1940-1980 er 2.906. 

A/C varmeopkrævningen for 2007 forbliver uændret som i 2006. 

Det skal oplyses, at det gennemsnitlige forbrug — ved de enkelte målere i bryggerset - fra startaflæsning til årsaflæsning andrager 

13.917 enheder (sidste år 14.067 og 13.900 i 2004). Gennemsnitsudgiften pr. hus andrager kr. 9.250 heraf el kr. 375 (sidste år kr. 

9.364 og kr. 9.149 i 2004). Det mindste forbrug i perioden androg 7.623 enheder, og det største 23.283 enheder. 

Tilgodehavender vil kunne udbetales straks. 

Efterregningerne forfalder til betaling den 4. juni 2007 

Som meddelt i tidligere skrivelser  er det af meget stor betydning, at I løbende holder øje med energimåleren/varmemåleren., 

d.v.s. mindst én gang om måneden. Såfremt der skulle opstå fejl på måleren, bør I hurtigst muligt kontakte et medlem af 

varmeudvalget eller et bestyrelsesmedlem. I forbindelse med en eventuel fejl vil det så være lettere at dokumentere over for 

Brunata a/s hvilket forbrug, I har haft i perioden, hvor fejlen har eksisteret. I modsat fald vil Brunata a/s selv beregne forbruget, 

og det kan frygtes, at "tvivlen ikke vil komme den pågældende beboer til gode". 

Forhåbentlig vil fejlene fremover være reduceret betydeligt, efter de nye varmemålere er sat op. 

Såfremt der skulle opstå problemer med at lukke for varmen/cirkulationen om foråret, er I altid velkomne til at kontakte enten 

undertegnede eller bestyrelsen. Naboen vil sikkert også hjælpe. 

I egen interesse bør I løbende nedskrive de informationer, som varmemåleren giver. 

I bør især følge med i, om 

det akkumulerede varmeforbrug stiger der er 

vandflow (må ikke konstant vise '0’) der 

opstår fejlkode (må kun være '0’)  

timetælleren tæller "rigtigt" 

For god ordens skyld skal nævnes, at Brunata a/s normalt ikke accepterer selvaflæsning ved flytning. Flytteaflæsning bør 

foretages af Brunata a/s. Forbruget pålignes den 'gamle' ejer, indtil flytteaflæsning er foretaget. Flytteaflæsning kan dog eventuelt 

foretages sammen med undertegnede. 
 
Husk i øvrigt at melde flytning til kasserer eller formand med oplysning om den nye adresse  
 
Såfremt I har spørgsmål vedrørende afregningen, er I velkomne til at kontakte undertegnede  
 
Med venlig hilsen 
 
På bestyrelsens vegne  
Helge Hesselberg, kasserer 
GRUNDEJERFORENINGEN HVEDEVÆNGET 


