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Vi hjälper dig
till en energi- och klimatsmart vardag

Ett samarbete mellan kommunerna Lund, Staffanstorp,
Lomma, Kävlinge och Svedala för kostnadsfri energi- och klimatrådgivning
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Goda råd behöver inte vara dyra!
Energi- och klimatrådgivning har funnits i olika former i
snart 40 år. Då med avstamp i 1970-talets oljekris, nu som
ett verktyg i hållbarhetsarbetet. För att samla en så bred
och hög kompetens som möjligt har Lund, Staffanstorp,
Lomma, Kävlinge och Svedala inlett ett samarbete. Det går
ut på att vi genom ett gemensamt rådgivningsteam erbjuder våra invånare en oberoende och kostnadsfri energi- och
klimatrådgivning. Vi säljer alltså inget, men vi ger bort goda
råd!

Dessutom har vi ett samarbete i hela Skåne där vi erbjuder
broschyrer, webinarer mm. Läs mer på www.ekrs.se.

Satsningen finansieras till största delen av Energimyndigheten som vill att rådgivningen blir ett självklart, välutvecklat
stöd för invånare i alla kommuner.
Rådgivningen riktar sig till företag, organisationer, föreningar och privatpersoner.

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne
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Oberoende råd som gör skillnad
Vi ger oberoende och kostnadsfri rådgivning om allt från
solceller till transporter, som gynnar både din plånbok och
vår miljö. Rådgivningen riktar sig till företag, organisationer, föreningar och privatpersoner.

Idag är det många som har frågor om sin elräkning och hur
den ska kunna hållas nere. Vårt allmänna råd är att göra
rätt saker i rätt tid, där det första steget alltid är se över hur
energianvändningen kan minskas. Då behöver du kanske
inte investera lika mycket i en värmeanläggning som du
först trott.

Den övergripande målsättningen är att minska användningen av fossilfria bränslen och att öka den förnybara
elproduktionen, vilket det finns många sätt att bidra till.
Därför har Energi- och klimatrådgivarna i Skåne (EKRS),
www.ekrs.se, tagit fram en rad faktabroschyrer där du hittar många smarta tips!

Läs mer i våra fakta
broschyrer på ekrs.se!

Kilowatt och kilowattimmar
Oftast mäts energi i vardagen som kilowattimmar (kWh). Både el och värme är exempel på olika sorters energi,
liksom även bränsle till bilen. Ibland säger man slarvigt ”kilowatt” istället för ”kilowattimmar”. Men kilowatt (kW)
är egentligen måttet på effekt, det vill säga hur snabbt du använder energin. Jämför att springa (hög effekt, du gör
snabbt av med energi) med att gå (låg effekt, energin räcker länge).
För att få fram hur mycket energi som en viss apparat använder multiplicerar du effekten med tiden du använder
apparaten. Energi = Effekt x tid. Tiden mäts i timmar (h).

Räkneexempel

Om du dammsuger en halvtimme med effekten 1,5 kW (= 1 500 W) så har du använt 1,5 x 0,5=0,75 kWh. Med en
elkostnad på 1,50 kr per kWh, så kostar denna dammsugning dig 1,13 kr.
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Låt oss inspirera – oavsett hur du bor!
Låter energi- och klimatrådgivning lite svårt att komma
igång med? Kanske bor du inte i eget hus och undrar om det
finns något du ändå kan göra för miljön? Vi lovar, det finns
massor av sätt att pressa ner klimatavtrycket och vi hjälper
dig gärna att tänka i nya banor!

Ett viktigt område är såklart transporter och då tänker
vi inte bara på att satsa på biogas- eller elbilar. Att turas
om att gå eller cykla med barnen, som en vandrande eller
cyklande skolbuss, är ett fantastiskt sätt att ta barnen till
skolan. Och varför inte satsa på en tågsemester i sommar!

Läs mer i vår
faktabroschyr!

Byggisolering Syd AB är en ledande blåsullsentreprenör med kundanpassade kvalitets- och miljökrav i
samarbete med framtidsledande materialleverantörer.

Din lösullsentreprenör i Skåne

För mer information se www.byggisolering.se

Byggisolering Syd AB är en ledande lösullsentreprenör med kundanpassade
kvalitets- och miljökrav i samarbete med framtidsledande materialleverantörer.

För mer information se • www.byggisolering.se
Vi nås på 044-12 20 90
6

7

7

Bygg framtidens hus redan i dag
Gör rätt från början. Det är det enkla rådet om du vill
bygga ett energieffektivt och sunt hus. På så sätt kan du
spara många tusentals kronor, leva miljösmartare och få
ett behagligt och tyst hus. Genom att göra smarta val kan
du minska energibehovet i ditt hus betydligt. Egentligen är
det inga konstigheter, huset kan byggas med väl beprövad
teknik och traditionella byggnadsmaterial. Det krävs dock
stor noggrannhet under byggprocessen eftersom ett bra klimatskal är nyckeln. Det är därför viktigt att tänka efter före.

Det lönar sig att bygga energieffektivt. Det kostar något
mer i byggskedet, men pengarna tjänar du snart in på lägre
energikostnad. Ditt framtida boende ger också mindre
belastning på miljön och blir ett skönare hus att bo i. Allt
tyder på att energipriserna kommer att öka och om några
år skärps byggnormen. Tänk långsiktigt och du kan bygga
framtidens hus redan i dag.

Läs mer i vår faktabroschyr!
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Välj rätt värmepump
Uppvärmning är en stor del av driftkostnaden för ditt hus,
oftast kring 60 procent. När du ska bygga nytt hus eller
behöver byta värmepannan i befintligt hus är det viktigt att
fokusera på livscykelkostnaden, det produkten kommer att
kosta under hela sin livstid, inte bara investeringskostnaden för värmesystemet. Se först och främst över din energi
användning och att ditt hus har så små värmeförluster som
möjligt.
Värmepumpar har blivit mycket populära i Sverige. De är
väldigt bekväma att använda då de inte kräver mycket underhåll, det är ingen ved som behöver klyvas eller pelletssäckar som behöver bäras. Driftskostnaderna är dessutom
lägre jämfört med en del andra alternativ. Däremot är det
viktigt att du driver din värmepump med grön el.
Mer information om värmepumpar och andra
uppvärmningsalternativ hittar du på www.ekrs.se.

Läs mer i vår
faktabroschyr!

Vi har marknadens största utbud.
Värmepumpar för både privatpersoner och företag.
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010-33 00 164

www.svenskavarmepumpar.se
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Ventilation
som får dig att
må bra

Läs mer i vår
faktabroschyr!

För att undvika dålig lukt, mögel och förhöjda radonhalter
behöver bostäder och lokaler ha en god ventilation. Det kan
även hjälpa till att förebygga astma och allergiproblem
samt förbättra vårt välbefinnande och vår koncentrationsförmåga. Ett väl fungerande ventilationssystem
skapar ett hälsosamt och behagligt inomhus
klimat utan att skapa drag eller temperaturproblem. Det kan även spara
energi.

De globala målen
FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling måste vi
tillsammans jobba för att nå. Vi verkar i en bransch där vi
verkligen kan påverka inom energi- och klimatfrågor, därför
är det självklart för oss att stå bakom dessa mål.
HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Läs mer på www.globalamalen.se.

EXPERTER PÅ
ENERGILÖSNINGAR
Vi säljer och installerar solceller, värmepumpar och energilösningar
för villor och kommersiella fastigheter. Med stor kompetens och
personligt bemötande ser vi till att du som kund är nöjd hela vägen
– från tanke till färdig lösning
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12 steg från idé till verklighet
Med solceller kan du producera din egen el. Det är enkelt
och klimatsmart och du minskar dina kostnader. Du kan få
ekonomiskt stöd till installation och vid såld solel. Vill du
investera i en solcellsanläggning? För dig har EKRS tagit
fram en komplett guide i 12 steg, med tips om vad du bör
tänka på. Hela guiden hittar du på www.ekrs.se/solel, och
till höger ser du de 12 stegen i korthet.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Läs mer om solenergi på www.ekrs.se.

Läs mer om solenergi!

Bestäm plats
Bestäm storlek
Kontakta din nätägare
Fundera på vilka stöd du vill söka
Räkna på ekonomi
Undersök bygglov
Begär offerter
Installera
Registrera hos Energimyndigheten
Byt elmätare
Skicka in blankett om att anläggningen är klar
Momsregistrera.

Läs mer i vår faktabroschyr!

EXPERT PÅ
SOLCELLER
KOMPLETT & NYCKELFÄRDIGT

VI LEVERERAR OCH INSTALLERAR
KONTAKTA OSS
INFO@GOSOL.SE / 010-175 52 00 / WWW.GOSOL.SE
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Solceller från Kraftringen
– ett solklart val!
En solcellsanläggning till din fastighet är en smart investering
– både för plånboken och miljön.
Våra solpaneler och växelriktare kommer från
några av världens mest framstående tillverkare
som erbjuder den senaste tekniken. Vi väljer våra
leverantörer med omsorg. Samtliga våra solpaneler
monteras med så kallade optimerare, vilket ger
högsta säkerhet och även innebär att de fortsätter
att producera effektivt, även under mulna dagar
eller när delar av anläggningen skuggas.

Vi på Kraftringen kan energi och solceller, och
hjälper dig hela vägen från offert till färdig
installation.
Gå in på vår webb, läs mer och boka en
kostnadsfri online-konsultation med våra
solcellsexperter.

LÄS MER PÅ
kraftringen.se/solceller
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Bra att veta om solceller!
•
•
•
•
•

Återbetalningstiden för solceller ligger på cirka 8–10
år med bidrag och skatteavdrag och cirka 12 år utan
bidrag och avdrag, beroende på elprisutvecklingen.

•

Begär alltid minst tre offerter så att du kan jämföra.

•

För aktuella stöd och avdrag, besök
www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen.

•

I klart solljus levererar solcellen sin maxeffekt, vid mulet väder kan solcellerna ändå leverera cirka 30 procent
av sin effekt.
Solens energi tas tillvara oavsett utetemperatur, men
vid väldigt varmt väder kan utbytet minska något.

En solanläggning ska inte skuggas, särskilt inte mitt
på dagen under perioden mars – oktober. När anläggningen skuggas kan det ge en betydande minskning av
elproduktionen i de skuggade panelerna.

Solceller utvecklades från början för att försörja satelliter med el.
En nyckelfärdig anläggning med 8–200 paneler kostar
cirka 40 000 kronor plus 4 000 kronor per panel, före
eventuellt stöd.

Solceller till alla!
Passa på att nyttja ditt gröna avdrag på 15%
- Kostnadsfritt hembesök, digitalt eller på plats
- Nyckelfärdiga solcellspaket
- Med över 3000 installerade villor i Sverige
- Marknadsledande laddboxar för elbilsladdning
- Personlig kontakt genom hela projektet
KAMPANJ!

Det är enkelt och tryggt att beställa en solcellsanläggning från oss. Vi tar hand om hela
resan, från den första idén om att investera i solceller tills anläggningen är på plats på ditt
tak och du kan börja producera egen grön el med hjälp av solenergi.
*Kampanjen gäller jan-dec 2021 vid köp av solcellsanläggning med över 10 paneler.

Mellangatan 66, 293 30 Skanör, 040 - 38 98 08, www.cellsolar.se info@cellsolar.se
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Låt solceller sätta
igång morgonkaffet.
Och utvecklingen
av Skåne.
Med solceller puttrar vardagslivet på precis
som vanligt. Visst, ibland kanske det känns
som att kaffet smakar extra bra. Nu när det är
bryggt med solel. Annars funkar allt där hemma
exakt som det ska. Men ute i samhället sker
samtidigt något revolutionerande. För med
solceller producerar du inte bara el till ditt hem,
utan till hela regionen. Och genom att sälja vidare
ditt elöverskott sprider du energi till hela Skåne.
Läs mer på eon.se/solceller

Tillsammans skapar vi superkrafter.
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Vill du ha personlig rådgivning?
Använd gärna vår e-tjänst: www.lund.se/energi
Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: energirad@lund.se
Kontakta oss gärna,
Sara, Jörgen, Anders och Karin

Vill du söka mer information på egen hand?
Du kan själv söka information via vår uttömmande hemsida, ekrs.se, där vi samlat mycket råd och
fakta om hur du kan spara energi i vardagen!

Besök vår hemsida: www.ekrs.se

Skåne
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