GRØNNEGÅRDEN ANTENNE- OG VARMEFORENING
VARMEAFLÆSNING

TO VIGTIGE DATOER
1. Den 15/12-2021 – systemet
er åbent for indberetning af
varmeforbrug
2. Den 3/1-2022, kl. 23:59 er
fristen for indberetning af
varmeforbrug

HJÆLP
Har du tekniske problemer eller
har indtastet et forkert
varmeforbrug kan du kontakte
bestyrelsesmedlem Kaj Ulriksen
på mobilnr. 28 59 89 48 tirsdag
og torsdag tidsrummet kl. 15:30
– 16:30.
Kaj kan dog ikke træffes i
perioden 24/12/21 – 01/01/22.

HAR DU IKKE INTERNET
MV.
Har du IKKE mailadresse samt
adgang til internet kan du
undtagelsesvis udfylde og
aflevere skemaet ”Til eget brug”
til Kaj, Grønnegården 209, der
efterfølgende vil indberette dine
oplysninger til systemet.
Bemærk, at du også skal give
dit samtykke her. Det gør du
med din underskrift.
Er skemaet IKKE udskrevet,
kan oplysningerne ikke indberettes.
Har du mailadresse/interne
bliver dit forbrug ikke indberettet
af bestyrelsen

INDBERETNING AF VARMEFORBRUG 2021.
Det er nu tid til at foreningen skal til at udarbejde varmeregnskab for
perioden 1/1 - 31/12-2021.
Derfor er det også tid til, at du skal aflæse boligens Ista-måler og oplyse dit
centralvarmeforbrug til foreningens online-system.
Du skal aflæst din ista-måler og indberette dit centralvarmeforbrug til
foreningens online-system på denne web-adresse - https://groennegaardenantenne-varme.dk/varmeregnskab/.
Fristen for varmeaflæsning er mandag den 3. januar 2022, kl. 23:59. Efter
dette tidspunkt vil det ikke være muligt at indberette til systemet.
Hvis du ikke indberetter dit forbrug til tiden, vil foreningen foretage et skøn.
Derudover vil der blive pålagt et gebyr på 500,- kr. for manglende eller sent
indberettet varmeforbrug.
Er du tilflyttet i 2021 og skal indberette dit varmeforbrug for første gang til
foreningens online-system, skal du starte med at aflæse boligens Ista-måler
– Hvordan kan du se i vedlagte vejledning. Næste skridt er, at du skal
oprette dig som bruger i vores system - hvordan du gør, det kan du se på
side 2.
Efter du er oprettet som bruger, skal du ligesom alle andre i Grønnegården
indberette dit varmeforbrug for 2021. Hvordan du gør det, kan du se på side
3.
Jævnfør EU-regler, skal du give dit samtykke til, at foreningen gerne må
anvende de indberettede oplysninger (digitalt) til at udarbejde varmeregnskabet for 2021.
Samtykket giver du, når du samtidig indberettet dit forbrug. Giver du ikke
samtykke, vil systemet ikke registrere/modtage din indberetning.
Er du allerede oprettet som bruger og har glemt din adgangskode, kan du
bestille en ny ved trykke på knappen ”Bestil ny adgangskode”. Derefter får
du tilsendt en mail med link, til at kunne lave en ny adgangskode.
Du og din familie ønskes en glædelig jul og et godt nytår,
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

