
VÄLKOMMEN

HEM!
Welcome home!

This information  
is about your electricity.  
To read the letter in English, 
please visit our website  
kraftringen.se/student



Här hos AF Bostäder bor du bra! 
Inte minst för att det är vi, 
Kraftringen, som är AF Bostäders 
energibolag. I vårt arbete med att 
leverera värme, varmvatten och el 

är vi måna om att vara försiktiga med natur och miljö. Du kan hjälpa 
både oss och AF Bostäder i vår strävan för miljö och hållbarhet 
genom att inte använda mer el och värme än du behöver. Här bred-
vid hittar du tips och trix som hjälper dig på vägen! 

Som student vill du ha pengar över till det som är roligt, eller hur? 
För att inte betala mer än nödvändigt för elen du använder ska du 
som bor i egen lägenhet, till skillnad från de som bor i korridorrum, 
välja elhandelsavtal. Gör du inte det får du ändå el, men det kostar 
dig mer och det är ganska onödigt. Oavsett vilket elhandelsavtal 
du väljer hos Kraftringen kan du räkna med att elen är förnybar, 
det vill säga producerad med vatten, sol, vind och biobränslen.

Gå in på kraftringen.se/student och teckna avtal med oss direkt. 
Vill du hellre kontakta oss via chatten på webbplatsen eller 
ringa oss på 020-32 61 00 går det också jättebra.

 TIPS & TRIX 

 Du visste kanske att det kostar cirka 20 kronor att ladda  
 din mobiltelefon under ett år? Den kostnaden ökar om  
 du har laddsladden i vägguttaget hela tiden. 

 Eftersom AF Bostäder sett till att elementens termostat- 
 ventil automatiskt känner av och justerar värmen i ditt  
 hem ska du inte placera möbler eller gardiner framför  
 elementet eftersom det hindrar luftcirkulationen. 

 Ett sätt för dig att få så mycket frisk luft som möjligt  
 hemma är att inte täcka för friskluftsventilerna. De är  
 justerade för att ge rätt luftflöde i ditt hem.

 Stäng även av standby-läget på dina apparater. Så mycket 
  som 10% av ett hushålls elanvändning utgörs av onödiga 
  ’standby’-lägen.

 I kök och tvättstuga kan du tänka på att fylla både disk-  
 och tvättmaskinerna innan du kör dem, hängtorka gärna  
 din tvätt, tina frusen mat i kylskåp då det spar el både för  
 kylskåp och mikrovågsugn, använd vattenkokare när du  
 ska koka upp vatten och lock på kastrullen vid matlagning  
 vilket sparar cirka 30% energi.

kraftringen.se


