Hold på varmen
MED STEGE FJERNVARME

Velkommen som forbruger i
Stege Fjernvarme A.m.b.a.

Stege Fjernvarmes regnskabsår begynder 1. januar og slutter 31. december samme år.
Dit forbrugernummer er oplyst på dit budget tillige med en WEB pinkode, som anvendes
til at logge på eForsyning. På eForsyning kan du bla. indtaste dine løbende aflæsninger
og dermed følge med i dit forbrug af varme.
Ejendommens varmeudgifter opkræves med 4 lige store aconto rater.
De nye terminer er følgende:

1. rate - forfald 1. februar
Januar - marts

2. rate - forfald 1. april
April - juni

3. rate - forfald 1. juli
Juli - september

4. rate - forfald 1. oktober
Oktober - December

Varmeregnskabet
Varmeregnskabet opgøres pr. den 31. december og Stege Fjernvarme aflæser selv din måler via radioaflæsning. Varmeregnskabet udsendes i den sidste del af januar og opkræves eller modregnes i den 1. aconto opkrævning
den 01. februar.
Budget
Dit årsbudget dannes ud fra den seneste varmesæsons forbrug på ejendommen og beløbet opkræves over 4 aconto rater. Ejendommens m3 opvarmelige rum, som danner grundlag for opkrævning af fastafgiften, fremgår også
af dit budget.
Bilag
Hvis du er tilmeldt PBS, så vil din varmeopgørelse og dit budget være vedhæftet som bilag i din netbank.
Hvis ikke du er tilmeldt betalingsservice, så sendes varmeopgørelsen og dit
budget sammen med et girokort til dig på brev.

Generalforsamling
Den årlige generalforsamling afholdes i april måned og indkaldelse til
generalforsamlingen annonceres i
Ugebladet for Møn & Sjællandske

Materiale vedlagt
Takstblad for indeværende år
Aflæsningsbog
Budget med aconto rater
Materiale som kan hentes på vores hjemmeside www.stegefjernvarme.dk

Vedtægter
Takstblad
Seneste regnskab
Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering
Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Har du spørgsmål om fjernvarme i ejendommen, er du velkommen til at kontakte os.

Husk - det er en god ide at du aflæser din måler en gang om måneden,
så kan du selv følge med i dit forbrug og undgå eventuelle overraskelser på varmeregningen. Du kan altid få en gratis aflæsningsbog her på Stege Fjernvarme

Vi leverer grøn energi
Stege Fjernvarme A.m.b.a. er et moderne fjernvarmeværk der bruger både
halm og solvarme som brændsel. Et 7400 MWh stort solfangeranlæg producerer årligt hvad der svarer til opvarmning af 400 huse og ord som miljø
og bæredygtighed er således centrale i værkets strategi.

Stege Fjernvarme A.m.b.a.
Elmevej 1D
4780 Stege
www.stegefjernvarme.dk

Kontakt:
Telefon 55815088
Mandag – torsdag kl. 09.00 – 13.00
Fredag kl. 9.00 –11.00
post@stegefjernvarme.dk

Husk at fjernvarme er et fælles anliggende, og hvis alle forbrugere er
opmærksomme, så sparer både de og varmeværket penge.
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