Installering
Om du vill installera hushållsmaskiner måste du göra det på ett fackmannamässigt sätt. Exempel på hushållsmaskiner är disk- och tvättmaskin, torkskåp
och torktumlare. Du behöver alltid ett godkännande från din bovärd för att
få installera sådana maskiner. Kom också ihåg att alla fasta elinstallationer
måste vara utförda av en behörig elektriker.

Spis
Använd alltid en tjockbottnad panna/kastrull med samma storlek som spis
plattan. Det spar energi. Utnyttja också eftervärmen från ugn och plattor.
Ibland händer det att spisplattor spricker. Det beror på överhettning eller för
snabb avkylning. Ställ därför inte en kastrull med kallt innehåll på en het
spisplatta. Du blir skyldig att betala om någon av dina spisplattor spricker.
Sköt om din spis och rengör den ofta.

Spisfläkt
I spisfläkten och spiskåpan fastnar fett från matlagningen. Gör rent fläkten
regelbundet för att förhindra att det börjar brinna. Nyare fläktar har ett
fettfilter som du kan ta loss och rengöra med varmt vatten och ett milt
diskmedel. Du kan också diska filtret i diskmaskinen. Rengör också spiskåpan.
Behöver du byta fläktfilter så köper du ett nytt själv. Ska du installera en
ny spisfläkt måste du få ett godkännande av din bovärd först eftersom fläktar
kan påverka ventilationen i hela huset. Du ska bara använda spisfläkten vid
matlagning.

Kyl och frys
Många av våra lägenheter har både kylskåp och frys. För att matvarorna ska
hålla sig så bra som möjligt bör det vara 4–8 plusgrader i kylskåpet, och
18–20 minusgrader i frysen.
Moderna frysar är självavfrostande. Om du har en äldre frys: gör det till
en vana att regelbundet frosta av den. Det sänker din energiförbrukning och
ger en jämnare temperatur i frysen. Låt då isen i frysen tina i sin egen takt.
Använd aldrig kniv eller annat vasst föremål; det kan skada frysen, och
du kan bli skyldig att betala.
Se också till att rengöra skåpen med en trasa då och då
från matrester och liknande. Rengör avrinningshålet och
kontrollera att tätningslisten sluter tätt i dörrarna till
kyl- och frysskåpen.

Spara energi och pengar
Vitvaror, belysning, tv/datorer förbrukar cirka 3000 kwh/år eller omkring
4500 kr/år i ett normalhushåll. Du kan spara mycket energi och pengar på sikt
genom att använda sunt förnuft och tänka över dina vanor. Här är en lista med
enkla, smarta saker du kan göra – du kommer säkert själv på fler:
• Duscha istället för att bada.
 uscha kort – 5 minuter istället för 15 ger betydligt lägre energi- och
•D
vattenförbrukning. En kort dusch sparar omkring 40 000 liter vatten/år.
Är man flera i hushållet är det bara att multiplicera.
• Stänga av vattnet medan du tvålar in dig och schamponerar håret.
• Stänga av vattnet när du borstar tänderna.
 ndvika att diska och skölja disken under rinnande vatten. En kökskran ger
•U
cirka 5 liter i minuten. För att diska i 15 minuter går det alltså åt hela 75 liter
vatten. Det går också åt energi för att värma upp vattnet. Du som diskar för
hand kan minska vattenförbrukningen genom att tappa upp diskvatten i
diskhon och skölja disken i balja.
• Fylla diskmaskinen ordentligt innan du startar programmet.
 ndvika att skölja disken före maskindisk. Det räcker med att
•U
skrapa bort matresterna.
• Använda kortast möjliga diskmaskinsprogram.
• Släcka lamporna i de rum där ingen vistas.

 yta till lågenergilampor i rum med lampor som är tända under lång tid.
•B
Varje glödlampa som byts ut sparar ungefär 80 kwh/år eller cirka 120 kr/år.
 tänga av tv- och radioapparater helt när de inte används. Om en platt-tv
•S
står på åtta timmar om dagen blir kostnaden cirka 1000 kr/år.
 oppla bort batteriladdare till mobiltelefoner när laddningen är avslutad.
•K
Batteriladdare och transformatorer förbrukar energi också när de inte
används.
 ylla tvättmaskinen väl innan du använder den. Tvättmaskinen förbrukar
•F
nästan lika mycket energi när den är halvfull som när den är full.
 älja lägsta möjliga tvättemperatur. Dagens tvättmedel är effektiva även
•V
vid låga temperaturer. En tvätt i 90 grader drar nästan dubbelt så mycket el
som en tvätt i 60 grader.
• Använda tvättmaskinens sparprogram om sådant finns.
• Slopa förtvätten i tvättmaskinsprogrammet.
 e till så att inga kranar står och droppar. Genom en droppande vattenkran
•S
rinner ofattbara 50 000 liter/år.
 åll frysen ordentligt fylld. En halvfylld frys drar mer energi på grund
•H
av att mer kyld luft försvinner varje gång du öppnar skåpet.

