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Att uppgradera husets standard kostar ofta en hel del.
Men även med relativt enkla medel kan du sänka din
energiförbrukning. Här är våra favoritsnålisar!

5 smarta
snåljåpar

Nu startar
jakteN
på sveriges
eNergismartaste
persoN!

Spartips med app

Tygla din elförbrukning
Se hur din elförbrukning och kostnad
direkt påverkas om du tänder en lampa
eller borrar med eldrivna verktyg. En
mätsensor placeras i elskåpet och den
trådlösa presentationsenheten visar förbrukning, statistik och
kostnad. Pris 845 kronor
på smartasaker.se

Montera en
tilläggsruta
Nordic Rutan Energi
är en tilläggsruta
som monteras på
insidan av din befintliga fönsterbåge.
Enligt tillverkaren kan
denna halvera dina
energiförluster.
Prisexempel:
1 944 kronor
inklusive montage,
före ROT-avdrag.
boklimat.se

NY g!
LiN
tÄv

I EnergiAppen matar du in information
om ditt hus – fakta om uppvärmning, klimatskalsskick, din kostnad för uppvärmning, el och vatten vilket ger dig direkta
förslag på förbättringsområden och en
indikation på hur stor besparingen kan bli.
Kostar 35 kronor på App Store.
energiappen.se

Nu startar Veckans Affärer
och E.ON jakten på Sveriges
energismartaste person
– och passar samtidigt på
att lansera landets bästa
sajt för att inspirera till lägre
energiförbrukning. Läs mer
på eprize.se. Häng med!
E-Prize är en tävling där vi
letar efter den svensk som
på det mest innovativa
sättet sänkt sin energiförbrukning. Varje månad
kommer vi att utse en
finalist som är med och
kämpar om att bli Sveriges
energismartaste person.
På eprize.se kan du läsa
mer och nominera dig själv.
Här hittar du också goda
exempel, praktiska tips och
de senaste energitrenderna.
Allt på ett ställe!

Sätt datorn på sparlåga
Denna knapp kopplas in i en USB-port
på datorn. Med ett tryck stängs datorn
ner till energisparläge. När du startar upp
datorn igen får du först en skärmbild som
visar hur mycket el och koldioxidutsläpp
du sparat under tiden. Endast för pc. Pris
175 kronor + frakt på energysmart.se

epriZe.se

Få ut mer av
din radiator
Med en Radiator Booster på elementet kan du få snabbare uppvärmning. Kan enligt tillverkaren spara upp till
100KW/vecka. För vattenfyllda element.
399 kronor på smartasaker.se
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