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Leder 

 
Vores afdeling kan betragtes som et lille lokalt samfund, hvor vi bor 
og har vores dagligdag. Vi er en spejling af det omkringliggende 
samfund på godt og ondt. 
Det sker at nogen får lyst til forandring og tager initiativ til fælles-
skabet. I vores afdeling har vi organiseret det i grupper og udvalg. 
Disse grupper og udvalg er med deres frivillige arbejdskraft med til 
at højne niveauet for den daglige trivsel. 
Derfor, og kun derfor har vi en god genbrugsplads og et beboer-
hus, der fungerer. I beboerhuset er der et gennemtræk på mellem 
2000-3000 beboere årligt til spisning. Det kræver at nogle tilbyder 
deres frivillige arbejdskraft, hvilket også sker for en lille trofast ker-
ne af beboere, der gør det for det sociale samværs skyld. Der pop-
per andre grupper op her og der – sidst ”Sydspætterne” og flere og 
flere beboere bliver inddraget i det sociale fællesskab. 
 
Det er også det sociale fællesskab vi i miljøgruppen gerne vil udvik-
le – ud over de andre ting vi arbejder med. 
Som i kan læse har vi meget fokus på de grønne regnskaber fordi 
vi i vores afdeling bruger mere vand, el og varme end de øvrige 
afdelinger vi sammenligner os med. 
Vi har fået en regering, der har meget fokus på klima og miljø.  
CO2 udledningen skal mindskes og der skal spares på de fossile 
brændstoffer, som ellers vil slippe op. Det handler om at oppriorite-
re den vedvarende energi. 
Kommunen og Agendacentret har udstukket nogle mål for borger-
nes gennemsnitlige forbrug af samme årsag. De intentioner vil vi 
gerne deltage i. 
Alle, der vil, kan deltage i miljøarbejdet. Man skal ikke være højt 
bevandret i de store teorier, men kan tage udgangspunkt i egne 
interesser inden for miljøgruppens rammer. Vi snakker jo grønt 
regnskab i forbindelse med vores hverdag. 
Vi håber at Miljøhjertet vil inspirere jer til at tænke over, hvad vi 

alle kan gøre bedre. Det ville være godt, hvis vi kunne få en debat i 

afdelingen om vores miljø. 
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Opsamling af miljøgruppens arbejde  
april-oktober 2011. 
 
Ifølge miljøgruppens kommissorium, skal miljøgruppen udarbejde 
en opsamling af arbejdet et par gange årligt på baggrund af miljø-
handlingsplanen. 
Sidst udarbejdede opsamling var beretningen til beboermødet i 
april 2011. 
 
Grønt regnskab for 4 syd: 
Ifølge vores grønne regnskab som kommunen udarbejder, bruger 
vi en del mere vand, varme og el end de afdelinger, vi sammenlig-
ner os med. 
Vi har i løbet af perioden lavet indlæg til Betonhjertet: dels  
”sommermiljøfif” om, hvordan man kan spare på varme, vand og el 
i sommerperioden og dels det grønne regnskab i eftersommeren. 
Derudover har vi deltaget i fællesmøde om grønt regnskab med de 
andre udvalg og afd. bestyrelsen og et møde med Agendacentret 
om vedvarende energi. 
Vi har fået fif til, hvordan vi kan arbejde videre med vandspare-
kampagne, el og varme. 
 
Masterplan syd: 
Vi følger optakten til renoveringen af rækkehusene og har både set 
på gårdhuset i Vest og rækkehusene i Fiskens kvt. med fokus på 
energirenoveringen.  
Der er beboermøde tirsdag d.8.november . Der bliver omdelt en 
dagsorden. Det er vigtigt at så mange som muligt deltager. 
 
Solceller: 
Beboermødet i september besluttede at beboerhuset skal have el-
energi via solceller. Det kan blive et fingerpeg for os i afdelingen 
om hvor meget man kan spare økonomisk og i CO2 - udledning.  
BO-VEST og Agendacentret arbejder på muligheden for at vi bebo-
ere får mulighed for at få solceller over råderetten, hvis vi ønsker 
det. Der arbejdes på, at vi får muligheden inden renoveringen. Sol-
cellerne kan tages ned under renoveringen. 
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Udearealerne: 
Vi har i samarbejde med driften behandlet beboerhenvendelser og 
nogle af driftens egne tanker omkring udearealerne.  
 
Affald: 
Der er løbende sket information i Betonhjertet om affaldssortering– 
fortrinsvist fra Agendacentret. 
Vi samarbejder med genbrugsgruppen og afholder møder ca.2 gange 
om året. 
Vi har deltaget i møde med andre afdelinger i syd omkring storskrald. 
Vi kan stadig blive bedre til at genbruge. 
 
Samarbejde: 
Vi har meldt os ind i BO-VEST´s miljøgruppe. Derfra vil vi også kunne 
følge tankerne om energirenoveringen og miljøtiltag fra andre afdelin-
ger og BO-VEST. 
Agendacentret har vi løbende kontakt med bl.a. via miljønetværket. 
Driften holder vi opsamlingsmøder med og har løbende kontakt med.  
 
Arrangementer: 
 Sluk Lyset d.26.marts med fakkeloptog til Bjerget. 
 Aftentur på volden d.19.maj med kaffebord og sange. 
 ”Grillaften på Brogårds Plads” d. 19. august foregik i beboerhuset 

på grund af regnvejr. 
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Solceller til beboerhuset. 
 
På beboermødet i september blev det besluttet at sætte penge på 
budgettet til et solcelleanlæg. 
Hvad skal vi dog bruge det til? Vil nogle måske spørge: 
Vi skal spare på de fossile brændstoffer som producerer el, mind-
ske CO2 udslippet og spare på økonomien. 
Det bliver spændende at måle besparelsen på beboerhusets for-
brug. Det kan måske få nogle af os til at skaffe solceller til vores 
egne boliger, når det bliver muligt at anskaffe over råderetten.  
Det arbejdes der på i BO-VEST og Agendacentret. 
 
Det blev også besluttet at projektet skal udarbejdes i samarbejde 
mellem miljøgruppen, afdelingsbestyrelsen, driften, Agendacentret 
og leverandør. 
 
Vi glæder os til samarbejdet og håber at se solceller på/ved bebo-
erhuset til foråret. 
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El - spareråd. 
 
Sådan sparer du 
1. Vælg bærbare computere og computer-fladskærme. 
2. Skift til A-pærer. 
3. Brug kun halogen til spotbelysning, og sluk på kontakten til 

transformeren. 
4. Køb A-mærkede hårde hvidevarer, A+ og A++ for køleskabe 

og frysere. 
5. Køb elspareskinner til din computer og dit tv. 
6. Brug apparater med et standby-forbrug på under 1 W, eller 

sluk på kontakten. 
7. Vælg en A-mærket cirkulationspumpe til centralvarmeanlæg-

get. 
8. Brug dagslysstyring og bevægelsesmeldere til lamper. 
9. Fyld vaske- og opvaskemaskinen helt op, og vask tøjet ved 

30ºC i stedet for 40ºC. 
10. Hæng tøjet til tørre i stedet for at bruge tørretumbler. 
 
Læs mere om elbesparemuligheder på www.elsparefonden.dk. 
 
Vi bruger i snit 1500 kilowatt-timer årligt per person, og cirka 15 
procent af en husstands elforbrug går til belysning.  
Elsparefonden anbefaler, at man bruger højst 1000 kilowatt-timer, 
og hvis du nedbringer dit elforbrug med 500 kilowatt-timer om 
året, er du med til at mindske dit CO2-udslip med hele 250 kilo. 
Samtidig sparer du 1.000 kroner på elregningen. 
Hvis alle danske husstande skiftede syv almindelige pærer ud med 
A-pærer, kunne familien Danmark tilsammen spare ikke mindre 
end en milliard kroner om året.  
Også miljøet ville ende som vinder. A-pærernes lave energiforbrug 
ville nemlig give 500.000 tons mindre CO2-udslip om året. 
Sådan skriver de på TÆNKs hjemmeside og henviser til Elsparefon-
den. 
Der findes mange holdninger og fordomme omkring sparepærens 
funktion.  
Mange spørgsmål kan besvares på ovenstående hjemmeside.  
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Jeg har trukket lidt oplysninger ud:  
Elsparefonden”  (www.goenergi.dk) 
 
Nye ord: 
Lumen viser lysets styrke. (Watt: se nedenstående skema) 
RA-værdi viser farvegengivelsen: solen er på 100%, glødepærer er 
99% og sparepærer mellem 80-83% - køb aldrig en pære under 
80%. 
Kelvin viser farvetemperaturen:en glødepærer ligger på omkring 
2700 Kelvin. En sparepære bør ligge mellem 2700-3000 Kelvin. En 
lavere temperatur vil give koldere lys. 

Nedenstående skema viser hvad sparepæren 
lyser i ”Lumen” i forhold til glødepærens Watt. Den er ikke fuld-
kommen. Der kan være mange grænsetilfælde. 
Der findes pærer i mange forskellige faconer. 
Det kan dog være vanskeligt at få den helt rigtige erstatning for 
glødepæren. 
Nogle elselskaber tilbyder at man kan låne en kuffert med spare-
pærer med hjem, så man kan finde den rigtige løsning. 
 
Når du skal af med din sparepære: 
Pæren indeholder kviksølv og skal i på genbrugsstationen som 
”farligt affald”. 
 

Glødepærer A-sparepærer 

15 Watt <200 Lumen 

25 Watt 200-300 Lumen 

40 Watt 300-600 Lumen 

60 Watt 600-900 Lumen 

75 Watt 900-1.200 Lumen 

100 Watt < 1.200 Lumen 
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Går en sparepære i stykker: 
Man skal undgå hudkontakt til skårene. Brug en køkkenrulle til at 
samle skårene op og læg det hele i f.eks. et syltetøjsglas. 
 
Udskifter du glødepæren med lysdioder, sparer du op til 90%. 
Halogen har samme flotte farvegengivelse som glødepæren. 
Halogenpæren findes også i forbedrede og højeffektive udgaver, 
hvoraf de bedste er 50-75% mere energieffektive end glødepæren. 
De mest højeffektive, energibesparende halogenpærer er typer 
med betegnelsen Energy Saver, ES, IRC, IR, ECO og MASTER. 
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Er du for doven …. 

 

til at slæbe ca.60 kg reklamer i containeren hvert år? 

Så sig nej tak til trykte reklamer, og find dine tilbud på nettet 

– det hjælper miljøet. 

Du kan bruge nedenstående vejledning til at afmelde trykte 

reklamer, eller du kan møde op i beboerhuset tirsdage kl.19 

eller torsdage formiddage – her kan du tillige få gratis mor-

gen kaffe samt hjælp til at afmelde reklamer. 

Du skal tilmelde dig ePosthuset, før du kan tilmelde dig  

 

”Reklamer - nej tak”. 

 

Tilmeld dig ePosthuset 

1. Gå til: www.eposthuset.dk. 

2. Klik på ”Ny bruger”. 

3. Tilmeld dig ePosthuset ved hjælp af NemID – eller en af 

de andre nævnte adgangskoder. 

4. Udfyld oplysningerne, og klik ”Log af”. 

5. Du modtager herefter en kvitteringsmail og kan nu bru-

ge ePosthuset 

 

Tilmeld dig ”Reklamer - nej tak” 

1. Gå til: www.eposthuset.dk. 

2. Klik på "Log på”, og angiv adgangskode m.v. 

3. Klik på det røde felt ”Reklamer og gratisaviser - Nej tak” 

4. Foretag dine valg (tilmeld og vælg ordning), skriv din e-

mail-adresse, og klik på ”Opret ny aftale”. 

5. Så får du tilsendt dit ”Reklamer - nej tak”-mærkat til 

postkassen. 
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Har du problemer/spørgsmål undervejs, kan du få hjælp hos 

Post Danmark på tlf.: 70 11 22 12 eller hos It nørderne i be-

boerhuset. 

 

Du kan også henvende dig på posthuset for at få en tilmel-

dingsblanket.  

Husk at medbringe pas, sundhedskort, dåbsattest, kørekort 

eller bankernes ID-kort som legitimation.  

 

PS du kan jo også hente den reklameavis du har brug for i 

forretningen. 
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 TIL OPSLAGTAVLEN 
 

Madspild er penge lige ud i skraldespanden. 
Man kan gøre meget for at mindske sit madspild. Man kan 
f.eks.: 
 
 Ikke købe mere end man har brug for. 
 Bruge dét man har købt. 
 Holde styr på maden i sit køleskab. 
 Opbevare maden rigtigt. 
 Tænke i portionsstørrelser inden man laver mad. 
 Lave mad til flere dage—en hovedret kan blive en 

forret dagen efter. 
 Gemme madresterne. 
 Skær altid emballagen op for at få de sidste madrester 

ud. 
Se mere på: http://www.stopspildafmad.dk  
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TIL OPSLAGTAVLEN 
 

Vandspareråd: 
1. Fyld dagligt en kande med vand og stil den i 

køleskabet. Så har du altid koldt vand at drikke uden 
at skulle lade vandhanen løbe for at hente koldt vand. 

2. Invester i vandsparende bruser. De reducerer 
vandmængden med ca.40%. 

3. Hold øje med om toilettet løber. Et løbende toilet kan 
bruge op til 800 liter vand i døgnet  - dumme penge 
lige ud i toilettet. 

4. Rengør ikke grøntsager under rindende vand  - brug 
en balje. 

5. Tag korte brusebade i stedet for karbad og luk for 
vandet ved hårvask, indsæbning og tandbørstning. 
Bad og personlig hygiejne udgør 36% af 
vandforbruget i husholdningen, så her er mange 
penge at spare. 

6. Fyld altid vaskemaskine og opvaskemaskine helt op. 

7. Brug spand og børste når bilen vaskes. 

8. Ældre toiletter har en stor skyllemængde. Toiletskyl 
udgør ca. 27% af vandforbruget i husholdningen, så 
de vandbesparende toiletter kan hurtigt tjenes hjem. 

9. Et termostatisk blandingsbatteri sparer både vand og 
varme.  

Kontroller jævnligt dit vandforbrug. Aflæs f.eks. Måleren 
hver 14.dag. 
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DRYP – DRYP – DRYP – VAND! 
 
Afdelingsbestyrelsen havde d.19.sep. arrangeret et fællesmøde for 
alle grupper og udvalg om det grønne regnskab med oplæg fra 
Poul Markussen fra Agendacentret og Carsten Larsen fra BO-VEST. 
Det grønne regnskab viser et rimeligt stabilt niveau inden for de 
sidste 4 år, men i forhold til sammenlignelige afdelinger ser det 
skidt ud. Vi ligger i bunden! 
I forhold til varmeforbruget ligger vi nr. 2 ud af 5. 
I forhold til el og vand nr.4 ud af 5. 
 
Vi har i miljøgruppens handlingsplan spredt os over for mange em-
ner og er blevet opfordret til, at vi sætter fokus på el og vand for-
bruget, hvor vi ligger værst placeret. Agendacentret har i år sat fo-
kus på vand og vandbesparelser med det mål at få albertslunderne 
til i 2012 i gennemsnit maksimalt at bruge 100 liter vand om dagen. 
Kommunens mål er at vi bruger 110 liter pr.person. 
 
I 4syd har vi de sidste 3 år ligget på 112 liter vand pr. per-
son! 
 
Så det er her at miljøgruppen vil sætte ind og opfordre beboerne til 
at være med til en fælles indsats, så vi i 2012 kan avancere til en 
lavere plads. 
 
Rent drikkevand er ikke længere en selvfølge, der er ved at blive 
knaphed på det rene drikkevand. Mange boringer er blevet nedlagt 
på grund af forurening, som i vidt omfang skyldes landmænds og 
privates brug af pesticider. At der er faldet mere vand end der ple-
jer, er ikke nok til, at vi her i Storkøbenhavn har nok til at blive 
selvforsynende. På Sjælland har vi en meget lerrig jord, som van-
det har svært ved at trænge ned i, og ved voldsomme regnskyl vil 
en større andel af regnen end normalt løbe af som overfladevand, 
og der siver ikke så meget ned og bliver til grundvand. Vi skal der-
for alle være med til at spare på det dyrebare drikkevand. 
Vand er i vores samfund ved at være en dyr daglig fornøjelse. Sam-
tidig er det også en væsentlig kilde til vores velvære. 
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Hvordan og hvornår når vi vores mål, at nedbringe de 112 
liter pr. person til 110 liter pr. person om dagen og samti-
dig leve en komfortabel tilværelse. 
 
Vi vil i miljøgruppen starte processen med at spare på vand med 
forskellige tiltag, så vi i vores dagligdag har fokus på og er op-
mærksomme på vores vandforbrug og samtidig kan spare penge. 
Vi har nogle ideer om forskellige aktiviteter og vil løbende komme 
med informationer. 
 

Vandspareråd: 
Der er mange spareforslag – mange bække små. 
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Man bruger mest vand i badeværelset. 
 
Det daglige bad. 
Et brusebad koster mellem 6 og 12liter vand i minuttet afhængig af, 
om du har sparebruser eller ej. Et fem min. langt brusebad koster altså 
mellem30 og 60liter vand. Sluk for vandet mens man sæber sig ind. 
Med en termostat kan der spares meget, den finder altid den rette 
temperatur uden justeringer, så man roligt kan lukke for vandet, mens 
man sæber sig ind og når der åbnes igen, er temperaturen, som den 
skal være. Alene i bademønsteret er der mange liter vand at spare på 
årsbasis. 
 
Tandbørstning. 
Hvis vandet løber, mens man børster tænder, bruger man 10-12liter i 
min., hvis man slukker sparer man op til 35liter for 2 personer. 
 
Toilettet. 
En af de helt store vandslugere er løbende toiletter. Et toilet, der løber, 
kan koste dig mellem 100.000 og 500.000 liter vand om året. Derfor 
bør du straks få ordnet dit toilet, hvis det løber. 
Brug stort skyl/lille skyl: der er forskel på toiletterne. 3 liters skyl er 
bedst. 
 
Håndvasken. 
En ordentlig håndvask tager ca. 20sek., men der er ingen grund til at 
skrue helt op for hanen. Du sparer meget vand ved bare at åbne en 
lille smule for vandhanen og sørge for, at du slukker ordentlig for 
vandhanen, så den ikke står og drypper. En vandhane, der står og 
drypper lidt, koster omkring 7.000 liter vand om året. En vandhane, 
der drypper meget, kan koste helt op til 30.000 liter  vand om året. 
 
Tøjvasken. 
I dag fås vaskemaskiner, der kan vaske rent med meget lidt vand, så 
vær opmærksom på energimærkningen. Du kan nemt spare på vandet 
ved at fylde maskinen helt op, hver gang du vasker. Du sparer også 
ved højst at vaske på 60 grader. Vi bruger ca.40liter til opvask og 
ca.25liter til tøjvask pr. person hver dag- her er penge at spare på 
vand- og elregningen. 
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Køkkenet. 
Det er billigere at vaske op i en balje end under rindende vand og 
brug opvaskerbørsten og en balje, når grøntsagerne skal rengøres, 
eller kartoflerne skal skrælles. 
Når det tager noget tid, før der er varmt vand til f.eks. opvasken, er 
det en god ide´ at fylde kanden til blomstervanding op. 
 
Det kolde drikkevand. 
Drikkevand vil vi gerne have koldt, men i stedet for at lade hanen 
løbe indtil det er koldt, kan man have en kande koldt vand stående i 
køleskabet. 
 
Bilvask. 
Bilvask bør foregå med spand og børste i stedet for vandslangen. På 
den måde kommer forbruget let ned på under 1/10 del. Bilen bliver 
ikke mere ren af at du bruger slange. Vil du virkelig spare, kan du 
vaske bil i regnvejr. 
 
Blomstervanding. 
Investering i regnvandstønde er en rigtig god idé. 
Når du vil vande blomster/planter i din have så brug vandkande og 
ikke vandslange, og der bør kun vandes om aftenen, hvor solen ikke 
sørger for en hurtig fordampning. 
Glem alt om at vande din græsplæne. Den skal nok overleve, selvom 
den kan se lidt trist og vissen ud i tørre perioder. 
 
Vand er dyrebart. Ikke blot på grund af økonomien, men og-
så fordi der er begrænsede mængder af vand på jorden, der-
for bør vi tænke os om, når vi bruger vand. 
Det er vaner, der skal ændres, hvis man vil spare lidt på van-
det – så det gælder om at tænke sig lidt om. 
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Undgå madspild og spar på økonomien. 
 
Danskerne bruger 80 mia. kroner om året på fødevarer, men smi-
der ud for ca. 8 mia. 
Madspild sker i husstandene, i storkøkkener, i fødevareindustrien, i 
landbruget, under transporten og i detailhandelen. 
Der er tale om fiskere, som udsmider 40 % af deres fangst, fordi 
fiskene ikke er ”de rette arter.” 
En hel salatmark pløjes ned, fordi salathoveder ikke har den rette 
størrelse. 
Frisk mælk, brød og pålægsprodukter køres til forbrænding, inden 
varerne har nået datoen ”mindst holdbar til”. 
Over 25 % af maden bliver tilbage i emballagen, fordi man ikke kan 
få de sidste rester ud. 
På et hospital eller et plejehjem smides der 40 % af indholdet på 
tallerkenen ud, fordi portionerne ikke er tilpasset den enkeltes ap-
petit. 
Fra Coops tørvarecenter i Ålborg står 135.000 dåser på lager. Då-
serne kan ikke sælges, fordi de mangler et stempel fra myndighe-
derne, ellers fejler tunkødet ikke noget. 
 
De fleste danskere mener at de aldrig eller sjældent smider noget 
ud fra måltiderne og næsten halvdelen af danskerne siger i en un-
dersøgelse foretaget af Landbrug & Fødevarer, at de ikke kan redu-
cere deres madspild overhovedet. 
 
Alligevel smider hver dansker ca. 63 kilo mad ud om året! 
 
Det første skridt må være, at man erkender, at man har et pro-
blem. 
Vi skal have et begreb om, hvad madspild er for en størrelse og få 
nogle gode vaner indarbejdet i vores hverdag. 
Man både skåner miljøet og sparer penge ved at mindske sit 
madspild. 
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Eksempler på madspild i husholdningerne: 
 
Det er spild af mad på hjemmefronten: 
• At smide madresterne ud, i stedet for at gemme dem i køle-
skab/fryser. Meget kan spares hvis man lærer sig at lave mad af 
resterne. 
 
• Køber mere ind, end man reelt har brug for. Planlæg indkø-
bene og tag huskeseddelen med, når man køber ind. Pas på 
mængderabatter f.eks. ”køb 2 betal for 3”- som får en til at købe 
mere end man har brug for. 
 
• At smide maden ud flere dage før udløbsdatoen. 
• Vi er usikre på datomærkningens betydning. ”Mindst holdbar 
til” betyder at producenten står inde for kvaliteten til den angivne 
dato, men fødevarerne kan som regel spises efter denne dato. 
Smag og lugt dig frem til om varerne stadig er friske. 
”Sidste anvendelsesdato” skal overholdes, da man ellers risikerer at 
blive syg af bakterier. 
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• At man glemmer at udnytte al maden i køleskabet, inden 
man køber noget nyt. 
 
• Smider den sidste rest i en tube, bøtte eller flaske ud, selv 
om indholdet er godt nok. Op til 25 % af maden går til spilde i 
uhensigtsmæssig emballage. Brug indholdet op inden du køber 
nyt. Stil ketchupflasken på hovedet, så det sidste er nemt at få ud. 
Kør en næsten tømt tube fra bund mod top over en bordkant. 
Skær remouladeflasken op for at få det sidste ud. 
 
• At man glemmer kreativ udnyttelse af madrester, f.eks.: tørt 
rugbrød til øllebrød – middagsrester til madpakker – runkne æbler 
til æblegrød – ”toppen” af mange grøntsager kan bruges til supper, 
pesto og i salaten 
 
Man skal købe dèt man har brug for og bruge dèt man har 
købt. 
Tænke i opbrug i stedet for forbrug. 
 
Med lidt større viden og bedre udnyttelse af maden kan små skridt 
gøre en stor forskel og samtidig give store besparelser. 
 
Brug mere – Spild mindre. 
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Vi har solceller på taget – og måske rotter på loftet! 
 
På taget af vores gårdhus har vi 2 solceller. Så når solen skinner får 
vi ”gratis” strøm og kan opleve at el-målerene kører baglæns. 
Agenda centret havde for nogle år siden små solcelleanlæg til salg 
og vi købte et, selvom vi godt vidste, at det ville vare mange år før 
det var tjent ind (det er her rotterne kommer ind i billedet).  
Men der skete det, at så snart solcellerne var placeret i baljer med 
sten oppe på taget og elektrikeren have slutte dem til el-nettet, så 
begyndte vi at tænke mere og mere over vores el-forbrug, begynd-
te at aflæse måleren hver dag for at følge vores forbrug, blev bedre 
til at slukke lyset, computer og TV´et, når det ikke blev brugt. 
 
Det viste sig at vi med megen 
omtanke og udskiftning af nog-
le få   halogenspot til lamper 
med sparepærer og ændring af 
strømføring til computer og 
musikanlæg, kan spare ganske 
meget strøm og sænke beløbet 
på el-regningen betydeligt. 
 
Sidder vi så i mørke og keder os ? - Nej vi lever, som vi altid har 
gjort, høre radio, ser TV, sender mail, gå på nettet, vasker tøj, la-
ver varm mad hver dag og bager brød flere gange om ugen. Det 
hele med god samvittighed. 
Nu synes vi at pengene til solcellerne er givet godt ud, fordi det fik 
os til at sætte så meget fokus på vores strømforbrug, at vi kan spa-
re strøm og penge. 
Så, nej vi har ikke rotter på loftet – men solceller på taget  
Tage og Tove  - afd. 4 syd  
 
Ps.: Siden vi fik vores solceller er der udviklet solceller med større 
effekt og prisen falder også.  Agenda centeret kan oplyse mere om 

dette.
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Varmespareråd 
 
Vi kan spare meget ved at gennemgå radiatorerne: 
Indgangsrøret for oven skal være varmt og udgangsrøret for neden 
skal være markant koldere. 
På energimåleren (unit) i gangen skal der være markant forskel på 
indgangs- og udgangsvarmegraderne. 
Ventilerne skal ”motioneres” ved at der hurtigt skrues helt op og 
ned for varmen, hvorefter man sætter den tilbage som normalt. 
Sæt radiatorerne på ens varme med mindre man ønsker f.eks. kø-
ligt soveværelse. Så lukkes døren dertil. 
Pas på med kolde rum under 15 g. det kan give fugt og kondens, 
der kan føre til skimmelsvamp. 
Udluftning: hvis der kun luftes ud i 5 min. skal man ikke slukke ra-
diatorerne. 
Rørene banker: Der er ikke natsænkning. (Ifølge Povls forespørgs-
ler) Rørene banker måske på grund af temperatur stigning og fald. 
I nattetimerne er det mere stabilt, da ingen døre og vinduer åbnes 
eller lukkes. 
 
Nogle beboere vil kunne spare 5% - andre 20% ved at styre radia-
torerne og rumvarmen ordentligt – uden at fryse. 
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Gratis varmetjek 

 
Albertslund Varmeværk har i et par år kørt et tilbud til deres fjern-
varmebrugere om at få lavet en gennemgang af bolig for at opnå 
energibesparelser. 
Besøget udføres af en montør for at sikre, at du anvender dit var-
meanlæg korrekt, og man får forslag til forbedringer af varmean-
lægget.  
Albertslund Varmeanlæg har aftale med to VVS- firmaer, som kan 
kontaktes, hvis du er interesse-
ret i tilbuddet. Det drejer sig om: 
 
Energi Consulting tlf. 27 62 70 
96. 
Lorentzen & Klok tlf. 43 64 92 
21. 
 
Ordningen er betalt over varme-
værkets Energispareaktivitets-
plan, som alle fjernvarmebruge-
re er med til at betale for over 
varmeregningen. 
 
 
Tilbuddet har været annonceret i Albertslund Posten om efteråret, 
men har endnu ikke været i avisen i år, men tilbuddet gælder, og 
har du spørgsmål kan du kontakte: 
Niels Hansen 
Projektleder, energispareaktiviteter 
Vand og Varmeteamet, Miljø og Teknikforvaltningen 
Tlf. 43 68 68 59. 
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