April 2015

Til
Medlemmerne af Grundejerforeningen
Hedelyhaven/Søagerparken 7-201

Vedrørende jeres direkte tilslutning til Greve Fjernvarme:
Som tidligere meddelt, er alle Grundejerforeningens medlemmer nu tilsluttet Greve Fjernvarme som
direkte forbrugere, såkaldte ”småbrugere”.
I den forbindelse er der fastsat en særtarif, som udgør det beløb, som Greve Fjernvarme skal
anvende i den kommende periode for at bringe det af os tidligere ejede ledningsnet op på et niveau
svarende til gennemsnittet for samtlige brugere tilsluttet Greve Fjernvarme.
Særtariffen, som fremgår af jeres varmebudget for 2015, udgør kr. 2.600 om året, og den skal
betales i knapt 9 år, hvorefter den bortfalder.
En del af særtariffen er renter/omkostninger til Greve Fjernvarme, og disse udgør knapt kr. 4.000,for hele afviklingsperioden.
Evt. spørgsmål omkring disse renter/omkostninger bedes rettes direkte til Greve Fjernvarme, idet
Grundejerforeningen ikke mere er kunde hos Greve Fjernvarme.
I har altid mulighed for at indfri den resterende del af særtariffen, hvorved I sparer de
renter/omkostninger, som Greve Fjernvarme beregner sig.
Særtariffen udgør kr. 19.003,62, som nedbringes med kr. 260.00 pr. rate, som I betaler i månederne
marts til og med december, altså kr. 2.600 om året.
Ønsker I at indfri særtariffen, kan det bedst betale sig at gøre det i december måned, idet Greve
Fjernvarme først beregner sig renter/omkostninger ultimo december måned.
I det følgende kan I se, hvor meget I skal betale, hvis I vælger at indfri restgælden i
December 2015
December 2016
December 2017
December 2018
December 2019
December 2020
December 2021
December 2022

kr. 16.403,62
kr. 14,563,77
kr. 12.650,32
kr. 10.660,33
kr. 8.590,75
kr. 6.438,38
kr. 4.199,91
kr. 1.871,91

Vælger I ikke at indfri særtariffen før tiden, så betales den resterende del af særtariffen, i alt
kr. 1.871,91, i løbet af 2023, og den månedlige ”restrate” vil til den tid fremgå af jeres varmebudget
for 2023.
Ønsket om at indfri særtariffen fremsættes ved henvendelse til Greve Fjernvarme enten telefonisk
eller via mail. Greve Fjernvarmes mailadresse fremgår af deres hjemmeside, hvor I også kan se
deres prisblad, samt mange andre ting.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

