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Utsiktens Klimatblad nr 2 
 

Hjälp styrelsen att hålla nere avgiften. Vi kan alla hjälpas åt att hålla 
föreningens kostnader nere genom att spara på värme, vatten och elenergi, 
vilket även gynnar miljön och klimatet 
 
Det är inte bara elen som kommer att bli betydligt dyrare. Även vatten och värmen från vår 
värmecentral kommer att stiga kraftigt i pris de närmaste åren. Därför är det viktigt att tänka på 
hur var och en av oss kan bidra till att minska föreningens förbrukning. 
 

1. Styrelsen har nu tagit beslut om att byta ut alla lampor i trapphusen till rörelsestyrd LED, 
som bara tänds när det inte är dagsljus. En besparing på drygt 70 procent enligt 
leverantören. Vi minskar samtidigt antalet lampor i taken i våra entréer. Vi undersöker också 
möjligheten att spara pengar men samtidigt förbättra belysningen på vindarna. Du glömmer 
väl inte att släcka på vinden när du varit där? 
 

2. Uppvärmningen av våra bostäder är den i särklass dyraste utgiften föreningen har! Därför är 
det värt mycket om vi kan sänka denna kostnad på olika sätt. Värmen i elementen är svåra 
att reglera. Det går dock att minska på värmen genom att vrida bara lite, lite grann på 
vredet. Prova dig fram! Stäng av dem helt när du har kalas eller reser bort en längre tid! Det 
gillar även dina krukväxter. 
 

3. Styrelsen vet att vissa bostäder är kalla medan andra är varma. Vi undersöker nu 
möjligheten att jämna ut dessa skillnader med en bättre värmereglering. Ingen ska behöva 
frysa men inte heller behöva öppna fönster för att sänka temperaturen! 
 

4. Ställ inte soffan, sängen eller andra möbler så att de stänger in värmen från elementen. Det 
måste vara ett visst avstånd till dem för att varmluften ska kunna cirkulera i rummet. 
 

5. Se till att du har fungerande tätningslister mellan det yttre fönstret och fönsterkarmen. Om 
de inte är bytta sedan Stockholmshems tid kan det vara dags nu. 
 

6. Om du behöver vädra så öppna ett eller flera vanliga fönster på vid gavel och stäng dem 
sedan snabbt så försvinner inte rummets värme lika mycket. 
 

7. Duscha i stället för att bada. Då går det åt betydligt mindre av det dyra varmvattnet. Om du 
ändå badar kan du låta varmvattnet vara kvar och sprida sin värme en stund. (Detta vatten 
kan också användas för att spola i toaletten eller för att vattna blommorna.) 
 

8. Till dig som använder Utsiktens tvättstuga: Tvätta aldrig i 90 grader som drar mycket ström. 
Med moderna tvättmedel räcker det oftast med 40 grader. Fläckar kan förarbetas med 
särskild fläckspray. Prova! Undvik förtvättprogram som kanske inte behövs. Undvik även 
skölj- och mjukgöringsmedel som inte är bra för miljön.  
Använd en torktumlare i stället för ett torkskåp som drar mer elenergi. 
Använd aldrig en grovtvättmaskin och grovtorktumlaren till normal tvätt – båda dessa 
använder betydligt mer vatten och el än de vanliga maskinerna!  
 

9. Se dessutom till att du fyller din egen tvättmaskin och diskmaskin ordentligt innan du 
trycker på startknappen. Och hängtorka tvätten om du kan - i stället för att torktumla.  
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