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GUMMIHANDSKER OG GODE RÅD MOD VANDSPILD
ER PÅ VEJ TIL 2000 BEBOERE I KØBENHAVN
I disse uger lander postkort med gode råd til at spare på vand og varme hos over 2000 københavnere.
Med input fra beboerne er de lokale viceværter nemlig klar til at agere klimahelte og hjælpe til at
nedbringe energiforbruget hos den enkelte københavner.
En gummihandske klipset på et postkort er på vej til godt 2000 beboere i almene boligorganisationer.
Pakken er en slags gave fra viceværten med opfordring til beboerne om at tage gummihandsken på, lægge
et stykke toiletpapir bagerst i toiletkummen og tjekke, om det bliver vådt. For toiletter, der løber, er en dyr
affære for beboerne, og det er netop årsagen til, at Københavns Kommune sammen med HOFOR og fire
almene boligorganisationer har skudt gang i kampagnen ’På med handsken’. Og der god grund til at sætte
ind, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL):
- Der er store besparelser at hente, både økonomisk og i forhold til CO2-udledning, hvis vi får gjort op med
toiletter, der løber, og nedbragt energiforbruget i de københavnske bygninger. Det potentiale har vi brug
for, at københavnerne hjælper os med at indfri i jagten på at få nedbragt CO2-udledningen helt lokalt.
Viceværterne i de almene boligforeninger er klar til at hjælpe med at løfte ansvaret, så jeg håber, at
beboerne vil hjælpe dem på vej i deres roller som klimahelte, siger Ninna Hedeager Olsen.
Overskriften for kampagnen er “Intelligent energistyring”, men det langhårede begreb bliver hverken
beboere eller driftsfolk i boligafdelingerne præsenteret for. For lokalt handler det helt konkret om at få
fikset de løbende toiletter og holde øje med, at fjernvarmeforbruget ikke løber løbsk. Inden postkortene
lander hos beboerne, har boligafdelingerne målt vandforbruget, og et par uger senere vil det blive målt
igen for at se, om indsatsen har haft en effekt. Forhåbentlig har ejendommens vicevært været rundt og
reparere rindende toiletter, så resultatet senere kan aflæses i et mindre forbrug. Energikoordinator, Ronnie
Fabricius, fra AAB, fortæller:
- Vi glæder os til at se, hvad denne kampagne giver, om varmemestrene bliver tilkaldt for at reparere
rindende toiletter eller løbende vandhaner, som vi ikke selv kan opdage. Vi har i alt otte afdelinger med i
projektet, og i størstedelen går det den rigtige vej med at spare på varmen. I AAB har vi en ambitiøs
energistrategi, og derfor vil vi gerne kunne holde øje med vand- og varmeforbrug i vores ejendomme. I
sidste ende handler det om at spare energi til gavn for klimaet og samtidig spare penge til gavn for vores
beboere.
Postkortet med gummihandsken er én ud af flere kampagner med fokus på at spare på vand og varme,
hvor boligafdelingerne måler forbruget før, under og efter, at beboerne er blevet inddraget. Beboerne får
også en venlig opfordring til at have en kande vand stående i køleskabet for at undgå vandspild, når tørsten
melder sig. Nye beboere vil møde en ’hanger’ på bruseren i badeværelset med inspiration til kortere bade
og en vejledning til at bruge radiatorerne på en miljøvenlig måde.
For yderligere information kontakt pressetelefonen på 23 27 80 90.
Fakta
26 afdelinger i AAB, DAB, Domea og KAB i København er med i et pilotprojekt frem til maj 2021 om
optimering af deres varmecentraler. Boligorganisationerne har fået installeret et system til intelligent
energistyring eller har fået adgang til timeaflæste data om forbruget i deres eget system. Det gør det muligt
at følge forbruget tættere end før.

Hver afdeling har fået besøg af en fjernvarmerådgiver og er tilbudt efteruddannelse for driftsfolk i at styre
en fjernvarmecentral ved brug af data. Energirådgivere fra HOFOR og boligorganisationerne hjælper de
lokale driftsfolk med at drive varmecentralen smartere.
Projektet er sponsoreret af Energifonden og løber over to år med et mål om at spare 6% på varmeforbruget
og 3% på vandforbruget.
AAB har to afdelinger på Ydre Østerbro med i den aktuelle kampagne, hvor flere
hundrede beboere i henholdsvis Reersøgade og på Emdrup Banke har fået postkort med gummihandsker
og klistermærker ind ad brevsprækken.

