
Information och tips till de boende angående el och värme

Vi i styrelsen förstår att det är många som är oroliga över elpriserna;
därför så har vi bestämt oss för att skriva ut lite information men även
några spartips.

Den el som ni boende själva står för bestäms via erat elavtal, varje
lägenhet har en mätare. Se över ert elavtal för information om vad ni
betalar per kWh.
Den el som föreningen betalar är den i gemensamma utrymmen, vi har
rörelsesensorer och LED-lampor för att spara på elen. Föreningen har ett
avtal med rörligt elpris.

Den stora ekonomiska boven är faktiskt inte elen, det är värme. Därför
tipsar vi alla i föreningen att göra så bra ni kan för att spara på värmen i
vinter då det är som dyrast.

Elen till gemensamma utrymmen samt uppvärmning ingår i avgiften
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Lufta elementen

Lufta elementen då luft i värmesystemet skapar cirkulationsproblem och
därmed ojämn värme i fastigheten. Dessutom kan luft i systemet skapa
oljud. Ett effektivt sätt att sänka kostnaden för uppvärmning är att
minska din energiförbrukning.

Vrid termostaterna och ställ in dem rätt

Vrid termostaterna och ställ in dem rätt. Ett vanligt fel på elementen är
att termostaten fastnar i stängt läge efter sommaren. Förebygg genom att
varje höst vrida upp och ner termostaterna 2-3 gånger vid ett tillfälle.

Täta fönster och dörrar

Med bättre isolering kan du hålla kvar mer värme i ditt hus.
Tätningslister är billiga och enkla att installera.

Smart användning

Använd inte disk- och tvättmaskinen förrän den är full. Om du ska köpa
en ny maskin, välj en som du kan koppla till varmvattnet som värms
upp av fjärrvärme.

Spara på vattnet

Duscha istället för att bada. En snabb dusch sparar över 100l vatten!

Håll elementen fria

Undvik att placera möbler direkt framför elementen. Det stoppar
värmecirkulationen och ökar din energiförbrukning med ungefär 10 %.

Vädra snabbt

Vädra snabbt med tvärdrag istället för att ha ett fönster öppet under
längre tid.

Sänk värmen när du reser bort

Ska du åka bort kan du spara mycket pengar genom att sänka värmen i
hemmet under tiden. 15 grader är en lagom temperatur. Varje grad
motsvarar cirka 5 % av den totala uppvärmningskostnaden.


