
Nemme ting, du selv kan gøre 
 
Det er nemt for alle at gøre noget for miljøet og for pengepungen. Her er et par hurtige 
ting, du selv og dine børn kan gøre derhjemme. Følger du disse nemme råd, sparer du 
hurtigt mange penge. Disse råd vil hjælpe alle hjem, uanset om de opvarmes med olie, el 
eller noget helt tredje. 
 

1. Stil alle radiatorventiler i samme rum på samme temperatur. 
Det koster mere strøm og olie, hvis en radiator varmer mere end de andre. 

2. Når du lufter ud, så sluk for alle radiatorer i rummet. 
En radiatorventil vil altid forsøge at holde den temperatur, som du indstillet den til. 
Mærker den kold luft over sig, varmer den ekstra meget for at ”holde varmen”. 

3. Luft ud to gange dagligt i fem minutter, hvis du tørrer tøj indendørs og/eller koger 
meget mad. Så undgår du råd og svamp, der er farlige for dit helbred. Yderligere 
nedsætter det varmeforbruget. 
Det er vigtigt at holde husets luftfugtighed så lav så mulig. Selv om vi i Grønland har 
en lav luftfugtighed udenfor, kan der stadig være høj luftfugtighed indenfor. 

4. Spar på vandet, både det varme og det kolde. Sluk for vandhanen og bruseren, når 
du ikke bruger vandet. 
Det koster mange penge at udvinde vand til menneskebrug. Yderligere er det dyrt 
at opvarme vandet – det bruger vi masser af olie og strøm på. 

5. Sluk lyset, når du forlader et rum. 
6. Kontroller dine tætningslister omkring døre og vinduer. De skal altid være bløde og 

må ikke være overmalet eller tørre. 
Er de tørre og utætte, så siver varmen ud af dit hus, og det koster ekstra penge 
uden grund at opvarme huset. Køb en dåse silikone-spray og sprøjt det på dine 
tætningslister. Tør efter med en ren klud. Gør det med jævne mellemrum, så 
listerne altid er bløde. 

7. Vigtigst af alt: Hold løbende øje med dit forbrug af vand, strøm og varme. 
De fleste husstande modtager deres regninger månedligt. Så du kan nemt skabe 
dig et overblik over, om dit forbrug løber løbsk. Sammenlign måned for måned. 

8. Tag en trøje på i stedet for at have 25 grader i stuen. 
For hver grad, du sænker temperaturen, sparer du 2 – 3 pct. af varmeudgiften. Men 
pas på: Ikke for lav temperatur, for så truer mug og skimmel i krogen. 

9. Stil ikke møbler og reoler op ad ydervægge. Det kan nemlig medføre skimmel og 
svamp på de tildækkede arealer. 
Svampesporer trives godt i fugtige og tempererede forhold. Det sker let på 
tildækkede ydervægge, fordi varme og udluftning ikke kan nå derud. 
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