
1. Priset är som högst när förbrukningen är som störst. Ca 50% av snittvillans förbrukning infaller under 
fyra månader, nov-feb. 
 

2. Temperaturen – vilken temperatur har man? En bra julklapp är en termometer för att få koll på sin 
temperatur. 2 grader lägre temperatur innebär 2 000 kr i lägre kostnad för en elvärmd villa. Man 
behöver inte sänka temperaturen i hela huset utan kan gör det i tex sovrum, förråd och övriga 
utrymmen som man inte använder så ofta.  Man sover dessutom skönare i ett svalare sovrum. 
 

3. Varför inte ge bort en tröja och par varma sockar i julklapp. 3 grader lägre temperatur kan man ha om 
du tar på dig en varm tröja och varma sockar istället för bara ha på en T-shirt eller tunn skjorta. 
 

4. Dusch – 12 liter varmvatten per minut, det är vad många som duschar förbrukar. Med en duschklocka 
kan du kolla hur länge du duschar, oftast är det längre än du tror. Om en familj på fyra personer 
tillsammans drar på duschtiden med fem minuter, dvs drygt en minut per person sparar man ca 60 
liter varmvatten per dag vilket är ca 1 000 kr på ett år. 

 
5. Julen är en härlig tid och då ska man slösa med ljuset. Det kan man göra med gott samvete om man 

väljer LED lampor i granen och ljusstakarna. Tio jular till samma kostnad som en med traditionella 
lampor. 

 
6. Julmat. Hemlagad julmat är gott. Här går det att spara en del ge genom att laga flera maträtter på 

samma gång tex laga två rätter samtidigt i ugnen. TIPS- Julgröten kan lagas på ett smartare sätt i 
ugnen. Det smarta är ett smartare sätt, gröten bränns inte fast i botten, vilket den lätt gör om man 
kokar den på spisen. Dessutom får gröten en lite krämigare konsistens. 

 
7. Köksfläkt. En köksfläkt drar lite el men suger ut ca 400 m3 luft i timmen, det är lika mycket luft som 

fyller ett hus på ca 160 m2. Använd därför bara fläkten när du behöver den. 
 

8. Motor- och kupévärmare är bra men ha inte på den i onödan. Om det är kallare än -15° C bör 
motorvärmaren slås på 1,5 timmar innan du ska åka iväg. Håller sig temperaturen runt 0 grader räcker 
det att värma bilen i en timme. Ända upp till +10° C är det lönsamt att använda motorvärmaren då 30 
minuters uppvärmning före start ger en märkbar bränslebesparing. 

 
9. Persienner. Att dra ner persiennerna när det är mörkt ute är har samma effekt som att sätta in 

ytterligare en fönsterruta.  
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