
     
 

 

Nu är den varma sommaren förbi och vardagen är tillbaka. Dags för en lång 

skön höst med förhoppningsvis fortsatt härligt väder. 

 

Lördagen den 27/8 hade vi loppis på Tuppaskolan. Tyvärr var vädret inte på vår 

sida så vi höll oss i gympasalen. Det var tämligen bra uppslutning av köpsugna 

kunder som hittade hit, trots vädret, och vi hoppas att ännu fler av våra boende 

känner för att delta nästa år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett antal ”skrotcyklar” i våra cykelställ och cykelförråd har märkts upp med gult 

band. De som har banden kvar i slutet av september kommer att plockas bort 

och så småningom kasseras.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Varma hälsningar / Styrelsen 
 

Tuppanytt 
September 

2022 

En container kommer att sättas ut på gården fredagen den 30/9. Denna hämtas 

igen måndagen den 3/10. I denna container får boende i BRF Tuppaskolan 

slänga saker som står och skräpar i förråden. Kemtekniskt, elektronik, 

färgrester, lysrör, byggmassor (betong, tegel, jord mm) och däck är EJ tillåtet 

att slänga. Detta måste köras till soptippen. Containern kommer att vara låst 

med likadant lås som vi har på cykelförråden och stora grinden mot Skolallén. 

Efter kl 22:00 håller vi containern stängd och låst för natten. Passa på att 

rensa ut och få iväg om ni har något skräp.  
 

 

 

Som alla är medvetna om går vi mot tuffare tider. Räntan stiger, elpriset 

skjuter i höjden, och det mesta blir dyrare. Vi har haft förmånen att kunna 

hålla borta en avgiftshöjning de senaste 3 åren men tyvärr kommer detta inte 

att gå i längden. Vi måste alla ta vårt ansvar och försöka göra det bästa vi kan 

för att hålla nere våra gemensamma kostnader.  

På baksidan av detta Tuppanytt följer lite tips från www.alltomspara.se som 

kan vara bra att se över. 

 



Spartips när det gäller el 

Som privatperson är det möjligt att påverka sin elkostnad ganska rejält. Det handlar om små 

förändringar i vardagen som utslaget på ett år kan ge ganska stora förändringar på 

elräkningen. Nedan följer några elspartips som enkelt går att applicera i hemmet utan några 

större insatser. 

Belysning 

Nu när de matta glödlamporna förbjuds allt eftersom kan det vara läge att byta ut de gamla 

glödlamporna mot lågenergilampor. En kilowattimme ger upp till fyra gånger längre livslängd 

hos en lågenergilampa i förhållande till en vanlig glödlampa.  

Elektronikprodukter 

Ta för vana att stänga av TV:n på knappen fram och att inte ha den stående i stand-by. 

Eftersom många elprodukter kan vara riktiga elbovar, även i stand-by-läge, är det här det 

absolut bästa sättet att undvika onödig energianvändning. En smidig lösning för att slippa dra 

ut kontakter hela tiden kan vara att använda en fördelningsdosa där det räcker med att stänga 

av själva grenuttaget för att slå av ström på flera av apparaterna.  

Köket 

I hushållets kök finns det stora energibovar i form av kyl och frys. Tänk på att frosta av frysen 

ofta då det påverkar energianvändningen avsevärt. Bra temperaturer är 5 grader för kylen och 

-18 för frysen. Om du köper ny köksutrustning skall du se över energimärkningen och leta 

efter maskiner som har märkningen A, A+ eller A++. När det gäller spisen kan det vara bra att 

tänka på att använda grytor och stekpannor som har rätt storlek i förhållande till plattorna på 

spisen. Använd också lock om det går, exempelvis när du kokar upp vatten. Uppkokning av 

vatten görs egentligen bäst i en vattenkokare då den drar mycket energi men är igång betydligt 

kortare tid vilket leder till att det faktiskt sparas energi. 

När det gäller disk så bör du bara använda dig av diskmaskinen när den är full. Om du 

handdiskar så tänk på att inte diska under rinnande vatten. 

Tvättstugan 

Tvättmaskinen skall endast användas när du har tillräckligt med tvätt för att fylla upp 

maskinen. När du tvättar bör du också använda dig av maskinens lågenergiprogram som ofta 

tar ganska mycket längre tid men som sparar mycket energi och därmed håller din elkostnad 

nere. Det här bör särskilt beaktas om det endast är lätt smutsig tvätt.    

Som ett extratips bör du också se över din handdukstork i badrummet. En handdukstork som 

står på under ett år kan dra upp till 600 kilowattimmar. 

Fler tips och mer att läsa finns på www.alltomspara.se.  

 
 

https://www.alltomspara.se/sparkalkylator-for-elektronikprodukter/
http://www.alltomspara.se/
https://www.alltomspara.se/nordicgreen
https://www.alltomspara.se/nordicgreen
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