Kontakt Energi i DAB på
energi@dabbolig.dk,
hvis du vil vide mere.
På dabbolig.dk kan du se en video
af et Energitjek og en produktbeskrivelse.

Med venlig hilsen
De Grønne Ambassadører
og Energi i DAB

Energitjek
i boligen

Derfor skal beboere
have et Energitjek

Med et Energitjek:
• Bliver du opmærksom på gode
og dårlige forbrugsvaner
• Sparer du penge på vand og
energiregningen
• Får du et bedre indeklima
• Får du viden om indstilling af dine
radiatorer
• Får du viden om valg af lyskilder og
el-forbrugende apparater
• Får du hjælp til at reducere boligafdelingens fællesudgifter
• Får du hjælp til at forbedre miljøet
og klimaet
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Få mere at vide
om Energitjek

Finsensvej 33
2000 Frederiksberg
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Tlf.: 77 32 00 00
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Energitjek i boligen
gavner beboerne, miljøet
og klimaet

Store Energi-besparelser

Som medlem af bestyrelsen, er du med til at
beslutte, om der skal tilbydes DAB Energitjek i
boligafdelingen.

Energibesparende tiltag forbedrer indeklimaet og
komforten i boligen. Og resultaterne kan ses og
mærkes med det samme.

Boligafdelingen har nemlig mulighed for at tilbyde
beboere et Energitjek i deres bolig, for at hjælpe
dem med at få styr på energiforbruget. Energitjek
giver beboere overblik over mulige forbedringer,
prioritering og besparelse.

I boligafdelinger uden individuelle målere på for
eksempel vand, kommer besparelsen hele boligafdelingen til gode.

Det er afdelingens Grønne Ambassadør, der udfører Energitjekket efter et to-timers kursus hos
Energi.
Fælles afregning for el, vand og varme er ikke en
hindring for at gennemføre et Energitjek.

Tests viser, at der kan spares mellem 10 procent
og 30 procent på udgifter til el, vand og varme.

Tjek energien i boligen
- få besøg af en
Grøn Ambassadør
Det handler om at finde ud af, hvilke energibesparelser, det kan svare sig at gennemføre i
boligen og om at ændre forbrugsvaner.
Den Grønne Ambassadør går grundigt til værks
og bruger et værktøj, som beregner de aktuelle
besparelser, der kan opnås på el-, vand- og
varmeforbruget.
Et Energitjek tager cirka en time, og beboeren
skal huske at have sine årsopgørelser for el,
varme og vand klar.

