SPAR PÅ VARMEN – SÅ NEMT ER DET

GODE SPARETIPS
TIL DIN HVERDAG

Fjernvarme er det billigste alternativ
sammenlignet med øvrige varmekilder – og
ved at ændre lidt på nogle få vaner, er det
endda muligt at spare endnu mere.
Hos Viborg Varme hjælper vi dig gerne med at
spare på varmen, for det er vores mål, at det
skal være nemt, trygt og billigt for dig at være
fjernvarmekunde.
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KONTAKT OS
Kontakt Viborg Varme på

telefon 87 27 58 00
mandag-torsdag kl. 8-16
og fredag kl. 8-13.

SÅ ENKELT ER DET
Det er ikke meget der skal til for at du kan spare ekstra kroner på varmebudgettet. Husker du på
nedenstående nemme sparetips i din hverdag, så er du godt på vej.
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TÆND ALLE RUMMETS RADIATORER
Du sparer ikke noget ved kun at tænde en
enkelt radiator i rummet og slukke de andre. En enkelt radiator på fuldt blus bruger
ofte mere varme end fire radiatorer på
kvart drift.
STIL TERMOSTATERNE ENS
Det er vigtigt, at alle termostater i samme
rum står på det samme. Stiller du dem på 3,
svarer det til normal stuetemperatur på 20
grader. Hver ekstra grad øger dit energiforbrug med mindste 5%. Undgå at tildække
termostaterne og skru gradvist op, når du
regulerer varmen.
LUK DØREN TIL SOVEVÆRELSET
Vi kan godt lide, at stuen er varm og
soveværelset lidt køligere. Men husk at
lukke døren mellem rum med forskellige
temperaturer. Så udnytter du varmen mest
effektivt.
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BRUG BRUSEREN
Der går 125 liter vand til at fylde et badekar,
mens 5 minutter under bruseren kun koster
45 liter vand. Indstil også dit fjernvarmeanlæg, så det varme vand ikke overstiger 55
grader.
HOLD ØJE MED DIT FORBRUG
Du kan med fordel holde øje med dit
varmeforbrug via en app, som du kan
downloade på vores hjemmeside.
LUK NED FOR SOMMEREN
Hvis du sommerlukker for dit anlæg kan du
spare op mod 1.500 kr. på varmeregningen.
Hvert forår fortæller vi dig hvordan.
BRUG URET
Sæt et tænd/sluk ur på din cirkulationspumpe, så pumpen kun kører i de perioder
på dagen, hvor du har brug for at det varme
vand er varmt med det sammen.

LUFT UD FOR FULDE GARDINER
Luft kraftigt ud i din bolig og luk for varmen
imens. Et udluftet rum er lettere at varme
op. Luft ud engang om dagen med alle vinduer åbne og gennemtræk i ti minutter.

FÅ FLERE GODE RÅD
Tilmeld dig Viborg Varmes nyhedsmail på vores
hjemmeside. Du vil udover at modtage gode råd
til at spare på varmen også modtage mails

med referater fra bestyrelsesmøder, generalforsamlinger mm. Alt i alt tager det kun få minutter,
før du kan være i gang med at spare på varmen.
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