
 2021-08-25  1(2) 

 
Tingsryds kommun besöksadress telefon e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd  www.tingsryd.se 

 

 
 
Pressmeddelande 

 

Kommunen erbjuder kostnadsfri energi-  
och klimatrådgivning 
 
Vill du ha hjälp med att hitta den bästa uppvärmningen för ditt hus?  
Är du intresserad av att köpa miljöbil eller installera solceller? Nu ges du som 
kommuninvånare möjlighet att hitta den bästa lösningen med hjälp av kostnadsfri 
och oberoende energi- och klimatrådgivning. 
 
I ett samarbete med Blekinges fem kommuner erbjuder nu Tingsryds kommun en helt 
kommersiellt oberoende tjänst som bekostas av Energimyndigheten. Den innebär att du 
som privatperson, företagare eller aktiv i förening eller organisation kan få kostnadsfri 
rådgivning i jakten på sådant som rätt värmesystem, tilläggsisolering och fönsterbyte, 
el-abonnemang och miljöbilar. 
 

- De flesta som ringer till oss är villaägare och de har två frågor som sticker ut. 
Den ena handlar om byte av uppvärmningssystem och den andra, som seglat upp 
och tagit över, är solceller. De undrar vad man ska tänka på och om huset är 
lämpligt för installation av solceller, säger rådgivaren Magnus Olofsson. 
 

Han menar att rollen som en oberoende part på området kan ge nya infallsvinklar. 
 

- Jag brukar ställa motfrågan ”vill du bara prata solceller eller ska vi ta ett hel-
hetsgrepp kring vad du kan göra på energisparområdet”. Vi är ju inte säljare av 
solceller och kan ofta lotsa vidare och komma med lite inspel. 
 

Företag, föreningar och organisationer har också möjlighet att ta hjälp av rådgivarna. 
Det kan exempelvis handla om föreningar som behöver opartiska utlåtanden för att få 
rätt till ekonomiskt stöd vid investeringar på energisparområdet. Eller om företag som 
vill ha hjälp med att se över sin energiåtgång och få tips på lämpliga åtgärder. 
 

- Det finns ofta en hel del att göra. Vissa saker är ganska enkla att utföra och 
andra saker kräver lite mer långsiktighet. Där kan vi förhoppningsvis komma in 
med lite nya ögon. 

 
De tre rådgivarna kan ge tips och svara på frågor via telefon, e-post eller genom person-
ligt besök. De arrangerar också föreläsningar och seminarier på olika ämnen riktat till de 
olika målgrupperna. För att komma ett steg närmare minskad energianvändning, kon-
takta någon av rådgivarna nedan. 
 
Information på tingsryd.se: Energi- och klimatrådgivning 
 
 

https://tingsryd.se/boende-miljo/hallbar-utveckling/energispartips/#26929
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För mer information kontakta: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Några tips för hur du som privatperson snabbt kan spara energi i vardagen: 
 

• Byt ut glödlampan mot en LED-lampa 
En LED-lampa är mer energieffektiv och ger möjlighet att minska energibehovet 
med upp till 80 procent. 

 
• Sänk inomhustemperaturen 1 grad 

Bara en grad lägre inomhustemperatur gör att du minskar energianvändningen 
med fem procent. 

 
• Ha rätt temperatur i kyl och frys 

Temperaturen i kylen bör vara fem grader och i frysen -18. För varje grad kal-
lare ökar energianvändningen med cirka fem procent. 

 
• Använd lock när du kokar mat 

Använder du lock på kastrullen när du lagar mat så går det åt 30 procent mindre 
energi än när du lagar mat utan lock. 

 
• Duscha snabbare 

Duschar du i tio minuter så gör du av med cirka 120 liter vatten. Tar du en 
snabbdusch på tre minuter istället så minskar vattenåtgången till 36 liter. 

  

Roger Ahlman 
Energi- och klimatrådgivare 
roger.ahlman@karlskrona.se 
Telefon: 0455-32 14 67  
 

Linda Nilsson 
Energi- och klimatrådgivare 
linda.nilsson2@karlskrona.se 
Telefon: 0455-30 32 48 
 

Magnus Olofsson 
Energi- och klimatrådgivare 
magnus.olofsson@ronneby.se 
Telefon: 0457-61 81 01 
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