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

– om julgranar och andra ljuskällor



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?

Lämna rummet mörkt – släck efter dig!
Rum där ingen vistas behöver inte vara belysta. Vill du ha lite 

mysbelysning – välj lågenergilampor. Nu fi nns lågenergi-

lampor i många modeller som passar de fl esta belysningar. 

Koppla gärna en timer till lamporna, bekvämt och lurar 

dessutom tjuven.

Byt ut en glödlampa och spara 170 kr/år – hur då?
En lågenergilampa har fem gånger så lång livslängd som 

en glödlampa men drar mycket mindre el. Du tjänar 170 kr 

per år per ljuspunkt med en lågenergilampa istället för en 

glödlampa. Lågenergilampor är visserligen dyrare i inköp, 

men faktum är att du tjänar in den merkostnaden snabbt, 

tack vare att de drar så lite el. Nackdelen med lågenergi-

lampor kan vara att de tänds långsammare än en glödlampa, 

men gör det någonting?

En vanlig lägenhet med 10 glödlampor kan innebära en 

elkostnad på ca 2100 kr/år beroende på i vilken omfattning 

det står tänt, byter du ut glödlamporna till lågenergilampor 

kostar samma belysning ca 380 kr/år*.

Glödlampa 5 timmar/dygn kostar 210 kr/år

Lågenergilampa 5 timmar per dygn 20 kr/år.

Glöm inte att glödlampor, lysrör och lågenergilampor ska 

lämnas in på kommunens återvinningscental.

Minska dina elkostnader – få pengar över till 
roligare saker.
Fem adventsljusstakar som lyser dygnet runt hela december 

- ca 140 kronor. Koppla en timer till ljusstakarna och låt 

dem bara lysa några timmar på morgonen, eftermiddagen 

och kvällen.

Visste du att:

- Det är en myt att lysrör drar 

mycket energi när de tänds och 

släcks.

- Det är en myt att glödlampor 

och lysrör går sönder om man 

tänder eller släcker dem ofta.

*) 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.



Om ljusstakarna brinner 10 timmar i stället för 24 sparar 

du 80 kronor. Det kan låta lite, men det motsvarar i alla fall 

några fl askor glögg. En inkopplad julgran med traditionell 

elljusslinga kostar ca 70 kr om den 

lyser hela december dygnet runt. 

Koppla granen till en timer så kan du 

halvera den kostnaden till 35 kr för 

december månad. På så vis har du 

fi nansierat julbordets köttbullar.

Det fi nns många olika tips som hjälper dig att spara in några 

kronor. Det gäller att se helheten och inte bara de små 

delarna. Kom ihåg att det är de små utgifterna och inte de 

stora inkomsterna som gör dig rik.

Energismarta kökstips i jultider!
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o  Använd lock på kastrullerna.

o Titta över dina gamla julbelysningar, 

   en gammal sliten elslinga eller elljus-

   stake kan vara rena dödsfällan.

o Byt ut trasiga elslingor till nya.

   De gamla ska lämnas till återvinning.

o Låt bilen stå! Promenera, cykla eller 

   åk kollektivt till julfesten - om det går.

   En promenad efter all julmat är 

   uppfriskande.



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.


