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Nedan finner du tips på hur du kan bidra till en bättre ekonomi för fastigheten! 

I köket 

Det går åt väldigt mycket energi att ha varmvatten för handdisk och maskindisk. Skölj inte disken i 

rinnande vatten, för 15 minuters disk går det år 75 liter vatten. Om du har diskmaskin; se till att ha 

maskinen ordentligt fylld innan du startar och använd korta diskprogram. Diskar du för hand så kan 

du skaffa en snålspolande vattenkran. Taxan för vattenförbrukningen i Malmö utgör 8,38 kr per 

kubikmeter (1000 L). 

I badrummet 

Cirka 70 liter vatten per person går det åt varje dygn för personlig hygien. Varje person förbrukar i 

genomsnitt ca 200 liter vatten totalt per dygn, varav 70 liter varmvatten och 130 liter kallvatten.  

I Brf Nils23 är vi totalt 30 boende, det innebär 6000L per dygn för hela fastigheten och 168000 L per 

månad. 

 Duscha istället för att bada, och duscha gärna kort tid -en dusch drar mindre vatten än ett 

bad, om du duschar kortare tid än 7-8 minuter. 

 Stäng av duschen då du tvålar in dig och schamponerar håret. 

 Låt inte vattnet rinna när du borstar tänderna, det sparar ett badkar vatten i veckan. 

 Spola inte i toaletten i onödan - en spolning drar 6-9 liter vatten. 

 

I tvättstugan 

Varje person producerar ca 175 kilo smutstvätt per år, och det går åt 30 liter vatten per person och 

dygn till tvätt. 

 Fyll tvättmaskinen väl innan du använder den. En halvfull tvättmaskin förbrukar nästan lika 

mycket energi som en full. 

 Slopa förtvätten om det är möjligt. 

 Använd gärna tvättmaskinens sparprogram. 

 Välj lägsta möjliga tvättemperatur. En tvätt i 90 grader drar nästan dubbelt så mycket el som 

en tvätt i 60 grader. 

 Centrifugera tvätten ordentligt så minskar torktiden.  

 

I lägenheten 

För varje grad du sänker inomhustemperaturen minskar din energikonsumtion med 5 procent. De 

flesta tycker det är behagligt med en dagstemperatur på 20-21 grader och en nattemperatur som är 

ett par grader lägre. 

 Vädra igenom lägenheten snabbt, i stället för att ha fönstret på glänt hela dagen. 

 Ställ ner termostaten om du tycker det är för varmt i lägenheten. 

 Kontrollera att fönster är rätt tätade. 

 Ställ inte möbler alldeles framför elementen, för då hindras luftcirkulationen 

Lufta elementen, här finns anvisningar på hur: 

http://www.hobbyman.se/har-du-det-kallt-hemma-da-kan-det-vara-dags-att-lufta-elementen/ 

http://www.hobbyman.se/har-du-det-kallt-hemma-da-kan-det-vara-dags-att-lufta-elementen/

