
Opgørelse / specifikation af opkrævning grundskyld, renovation, samt vand      
jvf. opkrævning fra Dragør kommune     

          
Kære Kolonister           
I forlængelse af GF den 5. september 2021 lovede jeg at komme med en specifikation af vore       
Opkrævninger bl.a. i forbindelse med vores håndtering af køkkenaffald        
          
 2021 2020 2019       
Opkrævning fra Dragør kommune           
Grundskyld   431.721,76   431.721,76   431.721,76        
Rottebekæmpelse      4.170,59       2.660,10       2.103,92        
Total ejendomsskatter mm.  435.892,35   434.381,86   433.825,68        
          
som fordeles ud til samtlige 324 efter en fordelingsnøgle afhængig af grundstørrelse       
          
renovation  304.800,00   336.400,00   538.000,00        
container (uden for sæson)    17.035,00     13.485,00     19.789,02        
Total renovation opkr. fra Dragør kommune  321.835,00   349.885,00   557.789,02        
          
Total opkr. Dragør kommune  757.727,35   784.266,86   991.614,70        
          
Ny måde at håndtere skrald på fra 2020          
Afhentning ved parceller maj - august    46.502,50     47.195,63         
2020 dog kun 2 mdr.          
Leje af køreplader til marken til 2x containere      7.350,00       8.466,62         
Administration af skraldeomr. på marken      3.850,00            
bogf. til og med den 31.08.21    57.702,50     55.662,25         
          
Forventning af afhentning for rest 2021    47.000,00          
Forventning af køreplader for rest 2021      7.400,00          
Forventning af adm. og reng. af skraldeomr.      3.850,00            
    58.250,00          
          
Total for skraldehåndtering  437.787,50   405.547,25   557.789,02        
          
Så summasumarum for skraldehåndtering          
er vore omkostninger mindsket med i forhold          
til 2019  557.789,02   557.789,02         
          
Så det jo ikke så ringe endda :-)  120.001,52   152.241,77         
          
Leje af køreplader er ligeledes taget med her, idet der var et spørgsmål om ikke det kunne gøres      
billigere - det tror jeg ikke - men hvis der er nogen der kender til andre priser, så er vi da lydhør på       
det, så henvend jer gerne til bestyrelsen om dette         
          

 
 
 
 
 
 
     



Vandregnskab 
          
Her lovede jeg ligeledes en forklaring på hvordan vandregnskabet vil blive håndteret:       
          
Mellem jul og nytår 2020 blev alle målere aflæst - og det tal er det nye "0" som er derfra der bliver opgjort     
om der er brugt mere eller mindre til afregning jv. det vi alle er blevet opkrævet her i 2021       
          
Vi har opkrævet efter et forventet forbrug i 2021 på 10.000m3 = kr. 620.000 = kr. 1.913,58 pr. have.      
beløbet er opkrævet over 2 omgange nemlig i februar og august og slutregningen til HOFOR falder      
så det efterfølgende år (2022) i februar / marts          
          
Derfor vil alle vandmålere igen i 2021 blive aflæst af vandlauget og differencen mellem aflæsningen i 2020 og 2021     
vil så være det beløb der bliver registreret som den enkelte parcel's forbrug.        
          
Dette forbrug er så det der skal holdes op imod det opkrævede (2021 = kr. 1.913,58) hvorefter der så i februar /     
marts bliver sendt enten opkrævning / tilbagebetaling af dit forbrug.        
          
Forbruget og afregning til HOFOR for 2020 vil du kunne danne dig et overblik over via kassererens beretning     
for 2020 - følg link her:  
 
http://www.pf-maglebylund.dk/wp-content/uploads/2021/02/kasserer-beretning-2020.pdf     
          
Forbruget for 2022 vil så blive fastsat efter forbruget for 2021 og princippet som ovenfor nævnte vil fortsætte.     
          
Venlig hilsen          
Vivi - kasserer          
PF Maglebylund          
8. september 2021          

 


