Vand

Brusebadet og opvasken er to af de steder, hvor du
kan spare på vandet - og få lidt ekstra penge på
kontoen ved samme lejlighed.
Vidste du for eksempel, at du bruger op til 15 liter
vand i minuttet under bruseren?
Det betyder, at du kan spare cirka 50 liter vand ved
at skære brusebadet om morgenen ned til fem
minutter i stedet for ti, og det er godt for klimaet.
Og med opvasken er der tre nemme råd:
Skrab fedt og madrester af først, skyl af med det
samme og vask op i en opvaskebalje.
Der kan nemlig nemt løbe 12 liter vand ud af en
vandhane i minuttet.

Kontakt os

Kollegierne i Nissum

Adresse:
Kollegievej 1, 7620 Lemvig
Telefon 52 24 74 19
Telefontid
Mandag - torsdag: kl. 9:00-14:00
E-mail
info@kollegierneinissum.dk
Web
www.kollegierneinissum.dk
Hvis du er i tvivl om, hvordan du bedst hjælper til at
kollegierne bliver klimavenlige, så kan du altid kontakte
Gitte eller Poul Erik.
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Vi bliver klimavenlige!
- små ting kan gøre
en stor forskel

Strøm

Affald

Gode elvaner giver lavere elregning og renere miljø.

Når du sorterer affald, så hjælper du kloden - det er
nemlig rigtig godt for klimaet.

Det er med varme som med de andre spareråd i
denne folder:

For eksempel kan mange ting genbruges, og så skal vi
ikke bruge en masse ressourcer på at brænde dem af
og lave dem igen.

Det er små ting, der kan gøre en stor forskel!

• Standby: Sluk helt og spar! Mange apparater bruger
mere strøm på standby, end når de er i brug.
• Vask: Fyld maskinen helt op, når du vasker.
Så sparer du både el, vand og tid.
• Køkken: Du kan spare op til 90 % el ved at bruge
brødristeren i stedet for ovnen.
• Ovn: Fyld ovnen op! Alt, der skal have samme
temperatur, kan sættes i ovnen samtidigt.
Udnyt varmen: Sæt varme retter i en kold ovn og
sluk den de sidste 5-10 minutter, så klarer
eftervarmen resten.
• Kogeplade: Kog fx grøntsager i mindst mulig vand.
Brug altid låg på gryden og sørg for det slutter tæt.
Uden låg bruges der tre gange mere el.
Frosne madvarer skal være tøet op, ellers er elforbruget op til 50 % højere.
• Køleskab: Den optimale temperatur er 5° C.

På affaldscontainerne kan du se, hvad der skal i hvilken
beholder, men her kan du se de fem, som du skal
være opmærksom på:
1. Elektronik - for eksempel en gammel
printer. Hvis den altså ikke virker.
2. Glas - når du er færdig med marmeladen
eller de syltede agurker.
3. Papir - når regningerne er betalt.
4. Pap - når det nye legetøj er pakket ud.
5. Hård plastemballage - når bøtten er tom.
5. Restaffald - alt det, der er tilbage, når du
for eksempel har lavet aftensmad.

Varme

Her er tre eksempler på ting, du kan gøre
i hverdagen:
1. Luft ud jævnligt i fem minutter ad
gangen - for eksempel, når du går i bad,
når du kommer hjem og inden du går
i seng.
2. Hold øje med temperaturen og termostaten:
Sørg for at der er god plads om radiatoren,
og hold døren lukket til koldere rum.
3. Tag et lidt koldere brusebad.
Jo varmere vand, jo mere kalk kommer der i
rørene, og jo mere vand bruger du.

