Nyhedsbrev Varmepris og TV pakke priser 2023
Oktober 2022.
Varmepris 2023
Som varslet i august, sker der en betydelig stigning af både prisen per varmeenhed (MWh) og det faste
bidrag.
Gasmarkedet er fortsat meget ustabilt, men vi har valgt at indgå en årsaftale, så vi ikke spiller hasard med
prisen i årets løb. Denne politik har vi fulgt hidtil, og den er anbefalet af E.ON og vores rådgivere hos Force
Technology.
Prisen bliver 2.225 kr. per MWh og det fast bidrag bliver 11.575 kr.
Det faste bidrag er påvirket af gasprisen, da det dækker det produktions- og rørtab, som vi har i vores
anlæg. Fast bidrag dækker også andre omkostninger: Rabatten til enderækkehusene, som stiger med den
stigende varmepris. Forbruget af elektricitet, hvor vi bruger meget kraft til vores distributionspumper. Og
præmien til vores forsikringer, som stiger ganske meget. Alt i alt er stigningen for fast bidrag på næsten 2,5
mio. kr.
Følg med i jeres forbrug
Mange er allerede begyndt at spare, og mange følger deres forbrug, som man kan se måned for måned i
eForbrug på Min Side på vores hjemmeside. Brugernavnet er jeres parcelnummer, og pinkoden kan ses på
opkrævningen, eller man kan få den ved henvendelse til kontoret.
TV Pakker
Vi har fået priserne på TV pakker for næste år, og også her er der stigninger. Det er angiveligt de fortsat
stigende priser på sportsrettigheder, som trækker med op. Prisen for et år bliver:
Grundpakke 2.603,40 kr.
Mellempakke 5.606,04 kr.
Fuldpakke
7.361,52 Kr.
Bland Selv Mellempakke og Fuldpakke er samme pris, men man skal have en YouSee TV boks for at kunne
udnytte dem. Det nye YouSee Play kan ikke på nuværende tidspunkt bestilles gennem foreningsaftaler, så
hvis man ønsker det, skal man opsige abonnementet gennem kontoret, og så efterfølgende indgå en aftale
direkte med YouSee. Det bliver så til almindelig privatkunde pris og ikke til reduceret foreningspris.
Ændringer af pakker bestilles gennem kontoret, og hvis vi får besked inden den 10. i en måned, kan vi
ændre til den 1. i den efterfølgende måned.

