
Styrelsens energispartips
Kära boende,
Här kommer ett brev från styrelsen.
Vintern ser ut att komma med höga elpriser och fjärrvärmepriser för oss i 
föreningen och för sig som enskild boende höga elpriser. Enligt en studie 
som lanserades i mitten av september kan energibesparingar vara effektivt 
för att få ner de höga elpriserna. En del kan tycka att det är pinsamt att 
spara el men vi behöver hjälpas åt för att vi ska slippa höja hyrorna den 
kommande tiden. Därför har vi sammanställt ett antal energibesparande 
tips både för sig som boende och för oss som förening. Bredvid varje tips 
finns dessutom en checkbox för den som vill. Tipsen kan anpassas efter 
föreningen där man bor genom att man mejlar daniel.holking@gmail.com 
om någon vill skicka vidare detta dokument till en vän för ju mer energi vi 
sparar över hela Sverige desto lägre kommer våra kostnader att bli.

Hälsningar från,
Styrelsen

• Många moderna kylskåp och frysar saknar galler på 
baksidan eller har det infällt men har du galler på 
baksidan kan det vara värt att dammsuga bakom kyl 
och frys så de kan jobba mer effektivt. 

• Visste du att välfyllda kylar och frysar drar mindre el 
så har du till exempel kylklampar kvar sen sommaren 
i frysen låt de vara kvar i vinter. Du kan också frysa in 
dem på balkongen och lägga in. 

• Ställ inte in matrester direkt från middagen i kyl eller 
frys. Vänta tills de svalnat i rumstemperatur eller i vat-
tenbad så behövs mindre energi tillföras när de ställs in. 

• LED-lamporna har för länge sedan blivit mycket 
bättre och med ett trevligare ljus. Har du fortfarande 
lågenergilampor är det hög tid att byta till LED i dina 
armaturer. Numera finns även lysrör (som oftast drar 
mest energi i hemmet) i LED. Det är lite mer kompli-
cerat och funkar inte alltid men besparingarna är desto 
större om du får till det. 

• Lufta elementen nu innan vintern så behöver för-
eningen tillföra mindre energi för uppvärmning av 
huset. Luft i elementen gör att mer fjärrvärme behö-
ver tillföras och energibolagen räknar med att behöva 
höja även priset på fjärrvärme i vinter. Nycklar för 
luftning kan lånas av styrelsen. 

• Skaffa ”smarta uttag” till din TV. De gör att stand-by-
strömmen byts till kringutrustningen när TV:n stängs 
av till exempel kabelboxen, DVD:n och förstärkaren. 

• Se till att lister runt fönster sluter tätt och åtgärda an-
nars listerna. Ofta räcker det med att hålla handen vid 
fönstret men ett levande ljus kan också ge en indika-
tion på om kalluft läcker in.

• Ett varmt bad kan så klart vara motiverat ibland men 
kortare duschar istället för bad spar givetvis energi för 
oss som förening. Och blir det bad, låt vattnet stå kvar 
och svalna efteråt, det avger värme till luften omkring. 

• På ett område har energiutvecklingen gått baklänges 
och det gäller nya stora TV-apparater som ofta har 
energiklassning från E till G. En padda i knät eller en 
mobil för att se på TV drar så klart mindre energi och 
du kan titta var du vill. 

• Köp en eller flera termometrar för att ha koll på 
inomhustemperaturen om du inte har en central 
termostat. En sänkning av inomhustemperaturen med 
en grad kan ge en energibesparing på ca 5%. 

• Är det minusgrader ute. Frys maten på balkongen 
först innan du lägger den i frysen så behöver inte 
frysen tillföra så mycket energi. Tänk på fåglar när du 
lägger maten på balkongen bara. 

• Har du elbil? Toppen men vi människor behöver ock-
så daglig motion. Ta cykeln eller gå till affären ibland 
och låt bilen stå oavsett vilken bil du har. 

• Apropå motion. Hoppa över att ta hissen så spar vi 
energi. Om det är många trappor att gå hoppa åtmins-
tone över att ta hissen neråt. 

• Låt torkskåp och tumlare vila. Har du möjlighet att 
torka tvätten på torkställning är det ett sätt att spara 
el. Du kan till och med torka tvätt i minusgrader. 

• Om möjligt, använd mikrovågsugnen hellre än vanli-
ga ugnen. Mikron har högre effekt men under kortare 
tid. Spis drar också mindre el än ugn.



Till själva föreningen:
Denna sida behöver inte följa med utskicket men gärna vara kvar om ni sprider detta vidare. 
Dessa tips är helt gratis att använda MEN om detta ska göra riktig skillnad för vår förbrukning och elpriserna 
behöver den spridas till fler. Skulle därför vilja uppmuntra till att skicka detta vidare till ytterligare en person 
som du känner för att se om de vill sprida detta vidare i dennes förening.

Jag fixar layouten
Kanske passar inte alla tipsen, kanske behöver de skrivas om, kanske vill ni ha brevet i ert typsnitt och med er 
logga. Det skulle absolut kunna vara tvåsidigt och lite luftigare, kanske roligare. Lugn, jag fixar det. Hör av er 
till mig så lovar jag att hjälpa er med era brev så mycket jag bara kan. Mejla daniel.holking@gmail.com

Detsamma gäller om du har fler tips, bara vill berätta om att ni gjort ett utskick så vi tillsammans kan räkna 
på spridningen, rapportera ett fel, beröm/kritik med mera.

Behövs bilder till er version. För detta ändamål får ni använda alla mina bilder:
https://www.flickr.com/photos/holking/

Här finns texten i råformat om du vill använda (inkludera gärna denna text vid spridning)
https://click4change.org/energisparguide.doc

Några interna tips:
Kanske kan det vara motiverat att erbjuda en hyressänkning om man gör några av dessa tipsen. Det kan ju 
gagna föreningens ekonomi så pass mycket att det är motiverat som en sporre.

Att ta med att uppvärmning med ved visserligen spar el men inte är så bra för klimatet kan ju också vara en 
punkt att ta med om ni har kaminer eller öppna spisar i föreningen.

Och konkreta besparingstips för föreningen:

• Har föreningens gemensamma utrymmen armaturer med dubbla lampor i? Ofta kan man skruva ur ena lampan 
utan några stora förluster av ljus däremot ger det besparing av el och dessutom extra lampor att byta med. Testa 
med några armaturer och be någon gissa om de kan se vart du skruvat ur ena lampan. Om inte, se om det finns 
mer effektiva lampor att byta till, till exempel lågenergi till LED, halogen till LED och lysrör till LED.

• I tipsen till de boende nämns lister runt fönstren. Inget man gör i en handvändning kanske men bra om man cen-
tralt i föreningen ser över fönstren.

• Finns det element i föreningens gemensamma utrymmen kan det vara klokt att ha dem på en lagom nivå. Ingen 
ska ju frysa i de gemensamma utrymmena men samtidigt har man ofta ytterkläder på sig när man är där så det 
behöver inte vara lika varmt som i en lägenhet.
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