
”Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg.
Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd.”

– om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan!



H ur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många olika saker. Dels hur många 

ni är, hur mycket elektrisk utrustning ni har, i vilken omfattning den används och vik-

tigast av allt – vilka vanor ni har. Genom att bara ändra små saker kan du spara både 

energi och pengar. Vad kan du göra hemma hos dig? Hur kan du få pengar över till annat?

Standby - elanvändning i onödan
Många av våra elapparater står i standby-läge när de inte 

används. Det drar el. Stäng av elapparaterna när de inte används. 

Ett grenuttag med inbyggd strömbrytare är en billig och 

effektiv strömsparare. Med en enda knapptryckning släcker 

du dator, skrivare, förstärkare och allt vad du har kopplat till 

datorn. På så sätt används ingen standby-energi i onödan.

Vårda ditt kylskåp.

Ha inte kallare än 

nödvändigt i kyl och frys. 

Kylskåpet ska vara 4 - 8 

grader – ställ en termome-

ter i ett glas vatten i kylen 

över natten och läs av. Frysen – 18 grader. Varje grad 

extra kyla i frysen ökar energianvändningen med 5 %  och 

energikostnaden med 30-40 kr/år.

Låt maten kallna ordentligt innan du ställer in det i 

kylskåpet eller i frysen.

Rengör regelbundet bakom din kyl och frys. Hjälpmedel 

för att flytta fram kyl och frys finns hos din hyresvärd/

bovärd, kontakta dem för hjälp. Rent bakom kyl och frys 

i kombination med väl avfrostad frys kan spara elförbruk-

ningen med 100 kr per år.

Om alla hushåll stängde av TV-

apparaterna och kringutrustning 

helt istället för att bara använda 

fjärrkontrollen skulle ett halvt års 

elförbrukning för en medelstor stad 

sparas in. Dessutom är det säkrare 

att ha TV-apparaten avstängd när 

den inte nyttjas ur brandrisksynpunkt.

Apparat Användning Årskostnad

TV som används 3 tim / dygn 290 kr

TV standby 21 tim / dygn 146 kr

Dator som används 1 tim / dygn 87 kr

Dator standby 23 tim / dygn 239 kr

Skrivare standby 24 tim / dygn 166 kr

Laddare, mobiltelefon 24 tim / dygn 83 kr

Beräknat på ett elpris på 1,90 kr/kWh, dvs inkl alla avgifter*

*) Beräknat på 5 timmars belysning/dygn i snitt samt ett elpris på 1,90 kr/kWh. Elpriset är beräknat på en förbrukning av 2500 kWh/år vilket motsvarar 
normalförbrukning i en lägenhet. Priset inkluderar även skatter och övrigt tillkommande avgifter och baseras på aktuellt pris okt 2006.



Vädring - vädra inte bort energi i onödan

Har du fönstren öppna i sovrummet för jämnan? Öppna 

fönster året om medför stora uppvärmningskostnader 

- som hamnar på din hyra i slutändan.

Vädra på ett energieffektivt sätt. Vädra kort och intensivt 

– tvärdrag. Låt inte fönstret stå öppet för jämnan. Har du för 

varmt i din lägenhet – kontakta din hyresvärd/bovärd.

Spartips

Ju fl er gånger du öppnar och stänger dörren till kyl och 

frys - desto mer energi går det åt att hålla kylan nere.

Till höger får du fl er spartips!

Checklista Checklista Checklista Checklista Checklista Checklista Checklista Checklista Checklista 
elkostnaderelkostnaderelkostnaderelkostnaderelkostnaderelkostnaderelkostnaderelkostnaderelkostnader

Apparat:Apparat:Apparat:Apparat:Apparat: Användning:Användning:Användning:Användning:Användning:Användning:Användning: Årskostnad:Årskostnad:Årskostnad:Årskostnad:Årskostnad:Årskostnad:Årskostnad:

DiskmaskinDiskmaskinDiskmaskinDiskmaskinDiskmaskin 1 ggr / dygn1 ggr / dygn1 ggr / dygn1 ggr / dygn1 ggr / dygn1 ggr / dygn 971 kr971 kr971 kr

MikrovågsugnMikrovågsugnMikrovågsugnMikrovågsugnMikrovågsugnMikrovågsugnMikrovågsugn 7 min / dygn7 min / dygn7 min / dygn7 min / dygn7 min / dygn7 min / dygn7 min / dygn 121 kr121 kr121 kr

Glödlampa, 10stGlödlampa, 10stGlödlampa, 10stGlödlampa, 10stGlödlampa, 10stGlödlampa, 10stGlödlampa, 10stGlödlampa, 10st 5 tim / dygn5 tim / dygn5 tim / dygn5 tim / dygn5 tim / dygn5 tim / dygn 2.080 kr2.080 kr2.080 kr2.080 kr

Lågenergilampa, 10stLågenergilampa, 10stLågenergilampa, 10stLågenergilampa, 10stLågenergilampa, 10stLågenergilampa, 10stLågenergilampa, 10stLågenergilampa, 10stLågenergilampa, 10stLågenergilampa, 10st 5 tim / dygn5 tim / dygn5 tim / dygn5 tim / dygn5 tim / dygn5 tim / dygn 381 kr381 kr381 kr

AkvariumAkvariumAkvariumAkvarium 24 tim / dygn24 tim / dygn24 tim / dygn24 tim / dygn24 tim / dygn24 tim / dygn24 tim / dygn 999 kr999 kr999 kr

StrykjärnStrykjärnStrykjärnStrykjärnStrykjärn 1 tim / vecka1 tim / vecka1 tim / vecka1 tim / vecka1 tim / vecka1 tim / vecka 99 kr99 kr99 kr

DammsugareDammsugareDammsugareDammsugareDammsugareDammsugareDammsugare 1 tim / vecka1 tim / vecka1 tim / vecka1 tim / vecka1 tim / vecka 99 kr99 kr99 kr

o Tina fryst mat i kylskåpet och återvinn   

   energin som gick åt för att frysa ner 

   maten.

o Håll rätt temperatur i kyl och frys.

o Frosta av frysen regelbundet.

o Ett tjockt islager på insidan av  frysen 

   ökar energianvändningen.

o Rengör baksidan av kyl och frys

   regelbundet. 

o Stäng av elapparaterna helt.

o Släck efter dig!

(Beräknat på ett elpris (Beräknat på ett elpris (Beräknat på ett elpris (Beräknat på ett elpris (Beräknat på ett elpris (Beräknat på ett elpris (Beräknat på ett elpris (Beräknat på ett elpris (Beräknat på ett elpris 
på 1,90 kr/kWh, dvs på 1,90 kr/kWh, dvs på 1,90 kr/kWh, dvs på 1,90 kr/kWh, dvs på 1,90 kr/kWh, dvs på 1,90 kr/kWh, dvs på 1,90 kr/kWh, dvs på 1,90 kr/kWh, dvs 
inklusive alla avgifter*)inklusive alla avgifter*)inklusive alla avgifter*)inklusive alla avgifter*)inklusive alla avgifter*)inklusive alla avgifter*)inklusive alla avgifter*)inklusive alla avgifter*)inklusive alla avgifter*)



Ansvaret för sakinnehållet i denna trycksak ligger hos Energikontor Sydost. Det representerar inte åsikter hos EU.

Europeiska kommisionen är inte ansvarig för hur informationen i trycksaken används.

Den här broschyren är framtagen i ett samarbete mellan Energikontor Sydost, Mönsterås Bostäder AB och

Hyresgästföreningen inom ramen för SHARE-projektet. Projektet stöds av 

Gratis energiråd!
Har du frågor om din energianvändning – kontakta din energirådgivare i kommunen eller 

skicka namn och kontaktuppgifter till Energikontor Sydost. Energirådgivningen är gratis 

och opartisk.

Mönsterås

Tel: 0499-171 60

Energikontor Sydost

Hantverksg 15

572 33 Oskarshamn



Tävla om en gratis månadshyra!
Det här är en av tre broschyrer i serien ”Stoppa Onödan”. Genom att spara alla våra ut-

skick kan du vinna en gratis månadshyra i vår. Svara på frågorna i utskicket som kommer 

till dig i februari och skicka till ditt bostadsbolag. Mer info kommer.

Ansvaret för sakinnehållet i denna trycksak ligger hos Energikontor Sydost. Det representerar inte åsikter hos EU.

Europeiska kommisionen är inte ansvarig för hur informationen i trycksaken används.

Den här broschyren är framtagen i ett samarbete mellan Energikontor Sydost, Byggebo AB, Högsby Bostads AB 

och Hyresgästföreningen inom ramen för SHARE-projektet. Projektet stöds av 

Oskarshamn

Tel: 0491-88788

Högsby

Tel: 0491-291 67

Mobil: 070-557 40 80

Energikontor Sydost

Hantverksg 15

572 33 Oskarshamn

Gratis energiråd!
Har du frågor om din energianvändning – kontakta din energirådgivare i kommunen eller 

skicka namn och kontaktuppgifter till Energikontor Sydost. Energirådgivningen är gratis 

och opartisk.


