
Bilaga 2 Smarta vardagstips 

Resor 
- Cykla och gå mer 
- Välj bussen, tåget istället för bilen, 

flyget. 
- Samåk i bilen 
- Använd motorvärmare – koppla in timer 
- är dig sparsamt körsätt – ”eco-driving”. 
- Rätt tryck i däcken sparar bränsle. 

Belysning 
- Släck ljuset i tomma rum. 
- Byt till lågenergilampor 
- Koppla ljusavkännare till utebelysningen 
- Avstängda apparater 
- Låt inte apparater stå på stand-by 
- Ju fler ”apparater med sladd”, desto 

högre energiförbrukning 

Spara energi i badrummet 
- Byt till snålspolande stril. 
- Duscha inte så länge 
- Åtgärda droppande kranar 
- Byt till engreppsblandare 

Möblering 
- Se till att värmen från elementen kan 

spridas fritt i rummet 

Uppvärmning 
- Täta dörrar och fönster 
- Sänk innetemperaturen en grad 
- Sänk värmen då du reser bort 
- Vädra snabbt med tvärdrag 
- Nedfällda persienner och rullgardiner 

sparar energi nattetid 
- Lägre temperatur i sovrummet ger 

bättre sömn 

Matlagning 
- Koka med lock på om det går 
- Minska vattenmängden om det går 
- Laga färdigt maten på eftervärme 
- Använd vattenkokare 
- Använd mikron till små portioner 
- Rätt temp i kyl (+5 gr) och frys (-18 gr) 
- Kör inte spisfläkten längre än nödvändigt 

Diskning 
- Diska och skölj i balja vid handdisk 
- Fyll diskmaskinen och använd kortast 

möjliga program 
 

Tvätt/Torkning 
- Tvätta med full maskin 
- Slopa förtvätten 
- Välj lägre temperatur när det går 
- Utnyttja maskinens ev. sparprogram 
- Lufttorka - torktumlare tar mer energi 

 

Matförvaring 
- Avfrosta kyl- och frysskåp regelbundet 
- Byt ut vitvaror som är mer än 15 år 

gamla. 
- Välj energisnåla modeller när du byter 

hushållsutrustning. 
- Ha inte kyl- och frysdörren öppen i 

onödan. 

Vår mat 
- Egenfångad fisk och vilt 
- Köp närproducerat 
- Ekologiskt medför lägre 

energianvändning 
- Handla nära dig 
- Minska på kött - öka vegetabilierna 
- Kolla ursprungsland 
- Välj mat efter säsong 
- Odla gärna lite själv 

 

Återanvändning och avfall 
- Källsortera och välj produkter utan 

onödiga förpackningar 
- Handla kvalitet som håller länge 
- Loppis och ”byta grejer-marknader” 

  

 

 


