Slösar din bostadsrättsförening med energin?
Hammarby Sjöstad byggdes med höga ambitioner för energi och miljö. Energianvändningen skulle bli
lägre än i andra nya stadsdelar. Målet fastställdes slutligen till högst 100 kWh per kvadratmeter och
år. Det uppnåddes i en del byggnader, men långt ifrån i alla.
Nu har Sjöstadsföreningen låtit göra en analys av energianvändningen i 48 byggnader i 25
bostadsrättsföreningar. Genomsnittet ligger på 115 kWh per kvadratmeter och år. Men spridningen är
stor – från 75 kWh till i något fall upp emot 180 kWh. De allra flesta ligger mellan 100 och 140 kWh
Det betyder att det finns goda exempel – och en stor potential för att minska energianvändningen,
spara pengar och göra en insats för klimat och miljö!

Ligger ni över eller under 100 kWh/kvm - kolla energideklarationen!
Ligger din bostadsrättsförening över eller under 100? Du kan kolla föreningens energideklaration, som
ska vara anslagen i entrén till det hus där du bor. Där hittar du en siffra över er samlade
energianvändning – för värme och fastighetsel – och den kan du jämföra med det ursprungliga målet.
Sjöstadsföreningen vill medverka till en bättre hushållning med energi – och därmed lägre
boendekostnader. Vi har som mål att alla byggnader ska ner under 100 kWh per kvm och år. Vi har
också tagit fram en rad erbjudanden till de bostadsrättsföreningar som är med i Sjöstadsföreningen!

Här finns hjälp för att komma ner under 100 kWh
Energicentrum och Sjöstadsföreningen kommer att ordna en utbildningsdag för att
visa hur brf:erna praktiskt kan gå till väga för att sänka energikostnaderna
Energimyndigheten kan ge stöd i form av check för energikartläggning
Stockholm Cleantech erbjuder ett egenbesiktningsprotokoll, medverkan på
styrelsemöte för att hjälpa till med lösningar och information om teknik som kan
sänka energianvändningen
Riksbyggen erbjuder ”ett samlat grepp” för att effektivisera energianvändningen
Kontakta Sjöstadsföreningen, info@sjostadsforeningen.se för mer information.

