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Nyt opkrævnings- og administrations

Brøns Fjernvarme har indgået en ny administrationsaftale med 

ELBEK & VEJRUP.  Derfor får alle fjernvarme brugere en ny 

a’conto regning herfra efter 1. april.

FRA 1. APRIL ændres til 

LEJE-BOLIGER. 

Denne beslutning har bestyrelsen taget ud fra risikovurdering 

af evt. tab. 

Alle øvrige kunder fortsætter med kvartalsopkrævninger,

 - men kan vælge også at gå over til månedsopkrævnin

såfremt det ønskes, mod at betale et mindre gebyr.
*SE TAKSTBLAD 

Syd Energi afslutter og 

efter aflæsning af målere 31. marts.

Aflæsninger foretages 

og vil således danne grundlag for, om man 

tilbage, eller der kommer en regning i forhold til a’conto
 

Takstblad  (fra 1./4 - 2018 til 31/3 

Prisen stiger fra 475 kr. til 520 kr. /Mwh.,

 men de faste udgifter holdes uændret

For et ”gennemsnitshus” betyder det 

en samlet stigning på ca. 800 kr. 

**Se pris–oversigt for en 

Flytning og ejerskifte skal indmeldes

Det er vigtigt, at fjernvarme kunder indmelder flytning og 

ejerskifte til Fjernvarmen.

Det foretages på Værkets

Kasserer/Formand. 
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Se hjemmesiden - særlig for Fjernvarmeforbrugere

og administrations-system fra 1. april 2018. 

Brøns Fjernvarme har indgået en ny administrationsaftale med 

Derfor får alle fjernvarme brugere en ny 

a’conto regning herfra efter 1. april. 

FRA 1. APRIL ændres til måneds opkrævning for alle 

Denne beslutning har bestyrelsen taget ud fra risikovurdering 

Alle øvrige kunder fortsætter med kvartalsopkrævninger,

men kan vælge også at gå over til månedsopkrævnin

åfremt det ønskes, mod at betale et mindre gebyr.

afslutter og udsender årsopgørelse i april måned 

efter aflæsning af målere 31. marts. 

Aflæsninger foretages – som tidligere – af Værket

og vil således danne grundlag for, om man skal have penge 

eller der kommer en regning i forhold til a’conto

2018 til 31/3 -2019) 

r fra 475 kr. til 520 kr. /Mwh., 

en de faste udgifter holdes uændret. 

For et ”gennemsnitshus” betyder det  

stigning på ca. 800 kr. – svarende til ca. 5%

oversigt for en periode på 11 år på Hjemmesiden

Flytning og ejerskifte skal indmeldes.  

Det er vigtigt, at fjernvarme kunder indmelder flytning og 

Fjernvarmen. 

Værkets telefon 74 75 33 29   eller til 

enlig hilsen - Bestyrelsen 
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men kan vælge også at gå over til månedsopkrævninger, 
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