18. august 2016

DongEnergy-regning og nøgler til jeres bolig
DongEnergy-regning:
Jeg har modtaget en del henvendelser på kontoret om at I modtager regning fra
DongEnergy, det er desværre rigtigt.
Det er vigtigt er at i betale regningen, som i plejer. I vil så til sidst modtage en
slutregning fra DongEnergy.
Alle måler er aflæst og forbrug for den strøm som I har brugt med jeres gamle måler,
er fra den dag måleren blev taget ned.
Vi har meldt alle måler fra hos DongEnergy, det blev allerede gjort i maj. Men set fra
DongEnergy’s side af er det først når de har modtaget måler og de er tastet ind i
deres system! At det er en opsigelse.
Alle måler er hos DongEnergy nu, men nu siger de, at der godt kan være en forventet
ekspeditionstid på ca. 14 dage. Det er derfor I modtager regning.
Vi har et bestyrelsesmøde torsdag den 25. august, her kommer der mere information
om afregning mm.
Efter vores solceller har været i gang siden 6. juli er her følgende eldata:
Modtaget strøm via solceller
Solgt til Elnettet
Købt af Elnettet
Før vi havde solceller
Besparelse siden 6.juli

15.411
3.576
7.980
19.815
26.628

kwh
kwh
kwh
kwh
kr

Med disse tal vil i med sikkerhed opleve en væsentlig besparelse på jeres
strømforbrug i fremtiden ☺
Da vi er en af de først afdelingen, som opsiger måler i en hel afdeling, er der en del
problemstillinger som er svære at forudsige, så jeg håber I har forståelse for
overgangen fra DongEnergy til Elafregning fra kontoret.
Hvis i har nogle spørgsmål er i velkommen til at ringe 25671066
Nøgler til boligen som vi har haft på kontoret i forbindelse med projekt 2015:
Alle jer der gerne vil have jeres nøgler retur, kan komme ned på kontoret og afhente
nøgler, er på kontoret hver mandag i mellem 19-20

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret
Dion Madsen

