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Kære

Vi kan nu tilbyde dig en aftale om servicering af din fjernvarmeinstallation. Aftalen er baseret på en seksårig
periode, med et hovedeftersyn og 2 serviceeftersyn. Den valgte model indebærer, at ordningen kan tilbydes til
en årlig pris på kr. 440,00 for ejendomme/boliger op til 200 m2 og med egen måler. Hvis flere
ejendomme/boliger forsynes via fælles måler og hver enkelt ejendom/bolig er under 200 m2, er den årlige pris
kr. 320,00 for målerinstallationen og kr. 125,00 for hver enkelt bolig. For ejendomme over 200 m2, kontaktes SFA
for tilbud. Alle priser er inkl. moms.
Nærmere beskrivelse af ordningen fremgår af den vedlagte serviceaftale.
Vi håber i SFA, at et hovedeftersyn af husinstallationerne vil have en gavnlig effekt på afkølingen af retur -vandet
til værket. Det forudsætter naturligvis, at du får udbedret de fejl- og mangler som energikonsulenten kan
konstatere. En forbedret afkøling vil være med til at sætte varmeprisen yderligere ned, da vi skal bruge en
mindre mængde naturgas til at producere varmen med.
Det er vigtigt, at alle støtter op om dette tiltag – både serviceordningen og de heraf afledte VVS-arbejder.
Mange andre fjernvarmeværker i Danmark har valgt at indføre en strafafgift på dårlig afkøling, - men det ønsker
SFA ikke at gøre på nuværende tidspunkt. Vi sætter vores lid til, at alle ønsker at være med til at forbedre
værkets samlede driftsøkonomi. Med serviceordningen forventer vi at få den enkelte husstands afkøling op på
over 20, og på sigt gerne over 30.
Hvis du ønsker oplysning om din gennemsnitlige afkøling for det nyligt afsluttede varme år, kan du selv beregne
den ved at besøge vores hjemmeside under Selvbetjening eller du kan sende en mail til driftsleder Jens Sperling
på e-mail adressen nedenfor.
Den tilbudte serviceordning er underlagt retningslinjerne for ”Fjernvarmens Serviceordning” som er
kvalitetssikret og administreres af Teknologisk Institut. SFA har valgt at entrere med GK. Energirådgivning og
Birkelund VVS, som begge er certificerede under ordningen.
Servicebesøgene udføres bedst i varmesæsonen (hvor alle sandsynligvis har tændt for varmen) og de vil herefter
blive udført løbende.
Den vedlagte aftale bedes underskrevet og afleveret i Værkets postkasse Blomstervej 17, hvorefter du vil blive
kontaktet af GK. Energirådgivning.
Eventuelle spørgsmål til ordningen kan rettes til undertegnede.
Med venlig hilsen
Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a.
Jens Sperling
Mail: driftsleder@sfainfo.dk
Telefon:
61 85 61 89
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