Vigtigt aprils information fra Energiudvalget
Tidsplanen holder for udskiftningen af vores hovedmåler
og udskiftningen af vores private elmålere til Bi-målere.
1. Udskiftning og renovering af vores hovedtavle i forsamlingshuset.
Udskiftningen og renoveringen af vores hovedtavle vil ske i maj måned omkring den 23. maj.
Renoveringen vil medføre, at vi en hel dag må afbryde for strømforbindelsen.

Tegning af den nye hovedtavle i forsamlingshuset.
Den endelige dag i maj vil blive annonceret ved udsendelse af et maj informationsblad ca. en uge før.
Hvis nogen får problemer med strømafbrydelsen, vil vi forsøge at hjælpe Jer med dette.

2. Udflytningen af de indvendige private el-måler.
Igangsættelsen af udflytningen af de indvendige private el-målere til de udvendige el-skabe på Jeres
udvalgte steder, vil opstarte efter påske og vil forløbe et godt stykke ind i maj måned.
Den endelige dag vil blive meddelt de enkelte medlemmer ca. en uge før.
Hvis dagen og tiden ikke passer den enkelte, kan dag og tid ændres.
El-måler udflytningen vil medføre en kortere strømafbrydelse. Varigheden vil være afhængig af, hvor meget
som skal ændres.
Vend!

3. Dato for udskiftningen af de private el-målere til de nye bi-målere.
Dato for udskiftningen af de private el-målere til de nye bi-målere vil ske i dagene den 29. juni og den 30.
juni.
Udskiftningen vil kræve en kort strømafbrydelse. Det er ikke nødvendigt at være hjemme, idet alt arbejdet
kan ske uden for huset.

4. Opsigelse af el-leverandør skal ske pr. 30. juni. - Kun for dem som ikke får strøm for DONG.
Opsigelse af el-leverandør/selskab skal ske nu og senest først i maj måned, således at den sidste dag I får
leveret strøm, er den 30. juni.
Alle som får leveret strøm fra en anden el-leverandør en Dong, vil med dette informationsbrev modtage et
ekstra rødt informationsbrev, som omhandler opsigelsesvarslet til Jeres el-leverandør/selskab.
Hvis I ikke modtager et rødt informationsbrev og I får leveret strøm fra en anden el-leverandør end Dong
SKAL I straks kontakte os, således at vi kan få det registreret og evt. hjælpe med at opsige kontrakten.

5. Den nye Bi-måler

Den nye Bi-måler - Kamstrup 382
Den nye Bi-måler bliver en ”intelligent” måler, som kan måle op til 8 tidsintervaller/tariffer i døgnet. Måleren
kan aflæses trådløst via en USB-nøgle samt flere fremtidssikrede funktioner.

6. Vores nye el-leverandør
Valg af vores nye el-leverandør vil blive besluttet i midten af maj. Der er flere selskaber i spil. Vi er ved at få
tilbuddene ind og vi skal i gang med at analysere dem.
Vi har lovet, at ingen kommer til at betale mere pr. kWh strøm end tidligere, hvilket bliver vægtet højt i
vores vurderinger af el-leverandør.

7. Hvis I er i tvivl om, hvad der skal ske eller I får problemer med el-kontrakten etc.
Hvis I er i tvivl om, hvad der skal ske eller I får problemer med opsigelsen af Jeres el-leverance kontrakt,
skal I kontakte Charlotte på tlf. 10030 eller Ole på tlf. 77305098 / 10098.

Med kærlig hilsen fra Charlotte, Claus, Søren, Kaj og Ole, Energiudvalg

