
Energisparande 
Det är dyrt med el. Om vi hjälps åt att minska elförbrukningen finns det mycket pengar att tjäna, både 
på vår egen elräkning och på föreningens gemensamma, som vi betalar gemensamt via avgiften varje 
månad. 

I ett första skede har vi nu bytt till effektiva LED-lampor i alla utomhusarmaturer, lyktstolpar och 
trapphus. Det kommer att spara ungefär 75 % av energiförbrukningen för dessa lampor. Vi fortsätter 
arbetet med att leta efter onödiga energislukare i vår förening, och åtgärdar dessa i takt med att vi 
kommer på dem. Hittills har tvättstuga och bastu visat sig dra mycket energi. 

Under tiden kan vi hjälpa varandra att hålla förbrukningen och kostnaderna nere. Det bästa är ju om 
vi kan hjälpas åt på frivillig väg utan att vi ska behöva införa avgifter för användning, eller hur? 

Här kommer några tips som gynnar både dig och dina grannar: 

➢ Byt till LED-lampor. Ha ljuset släckt i rum där du inte är. 

➢ Vädra mycket under en kort stund istället för att ha fönstret på glänt hela dagen. Om du har för 
varmt inne – vrid ner elementens termostater istället för att öppna och vädra ut värmen. 

➢ Stäng av din dator över natten. 

➢ Frosta av frysen så drar den mindre el. Passa på nu när det är kallt ute. Kallare än +4° i kylen 
och -18° i frysen drar onödigt mycket el. 

  
➢ Om du har lock på kastrullen går det bara åt en tredjedel så mycket energi. 

➢ Tvätta i 40° istället för 60°. Vänta med att boka tvättid tills du kan fylla maskinerna helt. 
Lufttorka tvätten istället för att torktumla om de är möjligt. 

➢ Stäng av vattnet när du tvålar in dig. Låt inte vattnet rinna medan du borstar tänderna. 

➢ Om du ser att det lyser i cykelrum och tvättstugor och andra gemensamma utrymmen som du 
går förbi, gå in och släck. 

➢ Använd inte motorvärmare och kupévärmare om du inte ska använda bilen. 

➢ Att värma upp vår bastu tar 20 kWh. Vi ber dig inte använda den när elpriset är högt. 
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Utemiljö 

Vår utemiljö – den egna och den gemensamma 

För mer än ett år förtydligade styrelsen reglerna för våra uteplatser med målsättningen 
att vi ska öka trivseln för alla medlemmar och skapa en inbjudande miljö i vårt område. 
Tydliga regler är också en förutsättning för att underlätta en likvärdig och rättvis 
bedömning när uteplatser och balkonger förändras. 

I hopp om att vi medlemmar skulle ta egna initiativ för att kunna leva upp till de nya 
reglerna delade vi ut dem till alla förra hösten. Vi är glada över er som förbättrat era 
uteplatser för att följa de nya reglerna! Tyvärr är ni inte så många. Det ser med mycket 
få undantag ut precis som det gjorde när vi gick runt och fotograferade alla uteplatser i 
slutet av mars 2021. 

Vi vill därför påminna dig som har uteplats att det vilar på dig att sköta om uteplatsen 
så att den inte avviker från de regler som gäller. Har du av någon anledning svårt att 
åstadkomma detta på egen hand, ber vi dig kontakta vicevärden så att vi kan hjälpa till 
med rådgivning om hur det kan lösas. 

Om vi ser att en uteplats vuxit utanför de regler som finns, kommer vi så småningom 
att ta kontakt med innehavaren för att diskutera en lämplig lösning. 

Om du inte vet var du lagt reglerna för uteplatser kan du läsa dem på vår hemsida ”Vår 
utemiljö” som du hittar under fliken ”Området” eller via länkadressen https://
www.hsb.se/uppsala/brf/ling/omradet/var-utemiljo/ alternativt be vicevärden skriva 
ut ett nytt exemplar till dig. 
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