
Eltjuvar i mitt hem?

Uppdrag 1

Uppdraget är att spara el under tiden april 2010 till och med mars 2011. 
Som stöd kommer du att få veta hur mycket el ni använt månad för månad. 
För jämförelse visas förbrukningen för samma månad året innan.  

Borlänge Energi AB och Falu Energi & Vatten AB hjälper till med avläsningen.  

Hjälp under uppdrag 1 kan du få från Energi & klimatrådgivarna. 

Rangordna dina största elapparater (Kyl, 
frys, tvätt, dator, TV, spis osv) hemma ut-
eft er användning av energi ett dygn. Mät 
gärna en helg. 
Du kan mäta energianvändningen med 
eff ektmätaren, eller räkna fram den. Skriv 
resultatet i formuläret som du skickar i 
svarskuvertet senast 9 maj! Lämna till-
baka energimätaren senast vecka 22.

Eltjuvarnas 10 i topp

Spara el

Energi & klimatrådgivning
Tel. 0243-746 00
energiklimat@borlange.se 

Energi & klimatrådgivning
023-832 85 
måndag 9 - 12  & torsdag 13 - 19
energirad@falun.se 
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Eltjuvarnas 10 i topp
Rangordna elapparaterna (Kyl, frys, tvätt, dator, TV, spis osv) hemma efter förbrukning av energi. 
Mät hur mycket apparaten drar ett dygn under en helg. Tänk på att ta med stand by-läget. På en 
del apparater går effektmätaren inte att använda. Då går det att räkna fram energianvändningen 
med hjälp av märkeffekten och förväntad användning ett normaldygn under helgen. 

B C D E F

Elapparat 
Effekt 
Watt

Användn.  
antal tim

Stanby 
Watt

Antal 
tim

Energianvändning
under ett dygn 

Summa BxC + DxE = F

Energi/år
 kWh/år

Fx365/1000
Rang- 

ordning

TV

DVD

Digitalbox

Video

Stereo

Dator

Dator: skärm

Skrivare

Modem

Belysning

Kylskåp

Frys 

Mikrovågsugn

Spis

Tvättmaskin 
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Namn: 
Sänd  in formuläret i svarskuvertet senast söndagen 9 maj! 
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Tävling
Hur mycket el i % kommer KlimatPiraterna i Borlänge och Falun tillsammans att 
spara under maj månad 2010 jämfört med maj månad 2009? Borlänge Energi AB 
och Falu Energi & Vatten AB hjälper till med avläsningen. 

Priset är ett veckoslut på Grövelsjöns fjällstation för hela hushållet sommaren 2010!

Barbara Frilund Ekberg och Charlie Ekberg driver fjällstationen. 
De är vänliga nog  att sponsra MedvetnaVal med detta pris! 

Läs mer: www.svenskaturistforeningen.se/grovelsjon

Jag har räknat ut att KlimatPiraterna i Borlänge - Falun tillsammans kommer att spara                          
 
  % el under maj 2010 jämfört med maj 2009. 

Namn: 

Vinnaren meddelas per post. Vinnaren kommer att presenteras på hemsidan. 

Mitt svar

Sänd  in ditt svar i svarskuvertet senast söndagen 9 maj! 
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1. Jag är:   ¤ Man  Kvinna  ¤  Ålder: __________

2. Mina kunskaper före uppdraget om:  

Elproduktion är   ¤ Stora   ¤ Små   ¤ Inga alls

Elsparande är   ¤ Stora   ¤ Små   ¤ Inga alls

Elens klimatpåverkan: ¤ Stora   ¤ Små   ¤ Inga alls

3. Om uppdrag 1 ”Eltjuvarnas 10 i topp” tycker jag: 

   ¤ Jättebra  ¤ Bra   ¤ Mindre bra 

   ¤ Roligt   ¤ Sådär   ¤ Tråkigt 

4. Jag har lärt mig: 

   ¤ Jättemycket ¤ Lite   ¤Inget 

5. Frågor till MedvetnaVal? 

6. Synpunkter & Tips: 

Uppdrag 1

Sänd  in formuläret i svarskuvertet senast söndagen 9 maj! 

Utvärdering


