Äggskedens samfällighetsförening

Energispartips!
Här följer en lista med tips på hur ni kan spara energi:

Element/radiatorer
⃝
⃝

⃝

Kontrollera så att de inte läcker. Laga eller
byt i så fall!
Ställ inga möbler framför elementen, då
hindras värmen från att komma ut i
rummet och det känns kallare.
Installera termostater på de element som
inte har.

Vatten
⃝

⃝

⃝
⃝

Innetemperatur
⃝
⃝

⃝

⃝

Sänk temperaturen. En grads sänkning
motsvarar ca 5% av energiåtgången.
Sänk temperaturen när du reser bort till
cirka 15 grader. Du kan också sänka
värmen i utrymmen där du inte vistas så
ofta, som i förrådet.
Vädra snabbt med tvärdrag. Om man låter
fönstret stå öppet och värmen är på
motverkar det vartannat. Om du tycker att
det är för varmt, sänk hellre temperaturen.
Se till att fönster, balkongdörrar och portar
stänger ordentligt. Byt ut gamla och dåliga
tätningslister, men se till att det inte blir
för tätt – det måste fortfarande finnas
ventilation i huset.

⃝

Byt till snålspolande duschmunstycke och
blandare. Vattenförbrukningen kan
minskas med upp till 40%.
Duscha kortare. Fem minuter istället för en
kvart kan minska energianvändningen för
varmvatten med 500 kWh per år.
Täta droppande kranar. En droppande kran
kan på sikt dra mycket energi och vatten!
Använd maskindisk istället för handdisk,
men skölj inte disken innan om det inte
behövs, ofta räcker det att skrapa av
matresterna. Om du diskar för hand så
skölj disken i balja istället för under
rinnande vatten.
Kontrollera så att vattenledningarna inte
läcker, det kan få allvarliga följder för både
dig och dina grannar. Kontrollera också
avstängningskranarna för både vatten- och
fjärrvärme så att det inte läcker där heller
(de kranar som finns vid badrummet). Om
de är gamla är de ömtåliga och börjar lätt
läcka om man rör dem. Kontrollera i
krypgrunden så att inte vatten läcker ut
där. Använd gärna fuktmätare för att leta
efter fukt runt vattenledningarna.

Om ni upptäcker läckor på rören som går nere i krypgrunden, kontakta styrelsen! Allt som ligger ovanför
bottenbjälklaget tillhör fastigheten och är ert eget ansvar, men det som är under bottenbjälklaget tillhör
föreningen och åtgärdas på föreningens bekostnad.
Om ni behöver göra vvs-arbeten eller byta radiatorer, kontakta Peter Sonntag (0708578932) eller någon
annan i styrelsen. De gamla avstängningskranarna i husen börjar läcka om man vrider på dem.
Vänliga hälsningar
Styrelsen Äggskedens Samfällighet
2016-06-28

Energibesparande åtgärder 2016-08-19 – Äggskedens samfällighetsförening

Sida 1 / 1

