Ch
hecklista energgibesparring hushåll
Värme::
Behåll vvärmen i huuset. En tum
mregel är att alltid börjaa
med att energieffekktivisera byg
ggnaden, innnan du byteer
värmeteeknik. Term
mografera hu
uset för att sse eventuellla
värmelääckage. Se över
ö
alla tätningslister. Behöver occh
kan du ttilläggsisoleera vinden? Om du skaa byta fönsteer,
byt till eenergieffekttiva fönster. Eller uppggradera de
gamla fö
fönstren medd en invänd
dig isolerrutaa. Har du ettt
hus medd självdragssventilation ska du intee glömma attt
sätta in friskluftvenntiler när du
u tätar ditt hhus!
Rätt innnetemperatuur? Visste du
u att en sänkkning av ru
umstemperatturen med 11°C sänker
energiföörbrukningeen för uppväärmning meed 5%. Rätt temperaturr är ca 20°C
C inomhus. För
F
varm luuft gör ocksåå att det bild
das mer dam
mm. Om sysstemet tillåtter kan du aanvända s.k..
nattsänkkning, men inte mer än
n max 2-3°C
C. Sänk gärn
na temperatu
uren när duu reser bort.
Vädra rätt. Vidöppet fönster och eventuelllt korsdrag under en ko
ort tid är eff
ffektivare än
n att ha
fönstrett lite på glännt under lång tid.
Fungeraar din värmeeanläggning
g optimalt?
Byt ut gam
mla termostaatventiler påå vattenradiaatorer till ny
ya med
temperaturoområde max
x 22°C.
Kontakta enn rörinstallaatör för råd och hjälp.
Har du gam
mla elradiato
orer? Bimettallen som rreglerar
temperatureen mattas med
m tiden occh reagerar inte lika snaabbt.
Ersätt de gaamla bimetaalltermostatterna med nnya elektron
niska
termostaterr eller ett sty
yr- & reglerrsystem till elradiatorerrna.
Kontakta enn elinstallattör för råd och
o hjälp.
Ställ ingga täckandee möbler fraamför radiattorerna, de hindrar
h
värm
mespridninggen i rummeet.
Om du hhar direktveerkande el kan
k du funddera på att by
yta till vatteenburen upppvärmning.
Rådfrågga din komm
munala enerrgirådgivaree 016-710 22
2 60 www.eskilstuna.sse/energirad
d

Vattten:
Tänkk på att vattten är ett livvsmedel!
Ett normalhush
n
åll förbrukaar varmvatteen för mellaan 4 000 – 5 000 kWh//år.
Monntera snålspolande munnstycken. By
yt ut gamla blandare tilll
term
mostatblandaare. Duschaa istället för att bada. Diska inte unnder rinnand
de
vatteen.

Hushållsel:
Belysning. Byt till lågenergilaampor eller L
LED-lampo
or. Exempell 10 st 40 W
glödlam
mpor med brrinntid 8 tim
mmar/dag unnder 1 år: 400 W x 292
20 h = 1168
kWh. B
Byte till lågeenergilampo
or innebär 1 0 st 7 W låg
genergi med
d samma
brinntidd: 70W x 29920 h = 204 kWh. Lågeenergilampaan håller desssutom betyydligt
längre. E
En besparinng på ca 1 500 SEK. Gllöm inte attt byta lampo
or även i
utomhusbelysningeen!
Apparrater. Ha intte tv, dvd, video,
v
datorsskärmar elleer stereo i standbyläge. Dvs
D stäng innte av med fjärrkontrolllen utan annvänd on/offfknapp
pen på apparraten. Tänk på att laddaare till mobbiltelefon etcc drar
ström även när dee inte laddaar, om kontaakten sitter i uttaget.
Kyl occh frys. Rättt temperatu
ur är viktigt:: +5°C i kyll, -18°C i fry
ys. Se
till attt avfrostninggen fungeraar, eller frosta av manueellt med jäm
mna
mellan
nrum.
Tvättninng. Tvätta med
m så full maskin
m
som
m möjligt. De
D flesta moderna tvättm
medel tvättaar lika
rent vidd 40°C som vid 60°C. Hängtorka
H
tvvätt istället för att anväända torkskååp eller tum
mlare.
Diskmaaskin. Fyll upp
u diskmasskinen.
Är vitvaarorna mer än
ä 10 år gam
mla, övervääg att byta tiill betydligtt energisnålaare varianteer.
Matlagnning. Det ärr energieffek
ktivare att aanvända vattenkokare för
f att t.ex. kkoka upp vaattnet
till potaatisen eller pastan.
p
Använd lock påå kastrullen..
Sist meen inte minsst: reflektera över dittt beteende,, hur du an
nvänder eleenergi och till
t vad.

