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Nå er det tid for å spare energi  -  og penger 

 

Den kalde årstid er på vei  og her er enkle tips for å spare energi. 
Det nye balanserte ventilasjonssystemet med varmegjenvinning gir et svært viktig bidrag til 
den totale energireduksjon vi forventer å oppnå med rehabiliteringen. Inntil 85 % av varmen 
fra den brukte lufta som går ut gjennom ventilasjonen, hentes tilbake i en varmeveksler og 
varmer opp den friske lufta som går inn igjen i leiligheten. 
 

Bruk basisoppvarming med termostatstyrte ovner i din leilighet 
 

Det kommer altså frisk luft inn i leiligheten din både dag og natt. Behovet for å lufte med 
åpne vinduer er derfor sterkt redusert. 

Sover du med åpent vindu om natten, lukk det når du står opp om morgenen. 
 

Lar du vinduer stå åpne ”dagen lang”  -  får du høyere strømregning. 
Regningen til fellesstrøm ventilasjon vil også øke. Det er altså  ”dobbelt dyrt” . 

 
Det er tidligere informert  om posten på husleia –  ”Strøm til ventilasjon”.  
Denne posten kom inn på husleia fra og med september 2010. Styret har fastsatt at vi det 
kommende året skal belaste 4‐roms leilighetene med kr 150 pr mnd, 3‐roms med kr 128 og 
2‐roms med kr 103 pr mnd. Vi legger samme fordelingsnøkkel til grunn her som på 
felleslånet og andre elementer i husleia som speiler at leilighetene har ulik størrelse. 
 
Vi vil følge med på strømforbruket på ventilasjonen utover høsten og vinteren med tanke på 

å justere dette beløpet opp eller ned i henhold til det faktiske forbruk.  
 

Husk at hver krone 
benyttet til oppvarming av innluften i ventilasjonsanlegget, er en krone du ikke behøver å 

belaste leilighetens private strømforbruk. 
 

 
Styret håper at vi med slike enkle tiltak kan nå de mål for energi besparelser som 
rehabiliteringsprosjektet har.    Har du spørsmål vedrørende dette, ta kontakt med Styret 
eller byggekomiteen. 
 

 

 

Med hilsen 
Styret i Tinnbo borettslag 
 


