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Hållbar utveckling - Bioenergi, Värme & Kyla

BAKGRUND

Det handlar om en lägenhetslänga 
med 36 st hyreslägenheter i Södertälje 
som värms upp med direktverkande 
el och har en förbrukningen på ca 
500.000 kWh/år. 

Aydin på Bostället i Södertälje och 
som också äger fastigheten, ville 
modernisera lägenheterna genom att  
installera mer effektiv uppvärmning som 
både sänker kostnaden och minskar 
energiförbrukningen. - Bra för ekono-
min, för miljön och för de boende.

VUAB kontaktades för att komma med 
alternativ för uppvärmning och lade 
fram olika affärsförslag där installation 
av 36 st luft-/luftvärmepumpar accep-
terades. 

Vi ställde några frågor till Aydin:

- HEJ AYDIN, HUR KOMMER DET SIG ATT 
DU KONTAKTADE OSS PÅ VUAB?

SVAR: Genom referenser till VUAB. Jag 
hade hört bra om VUAB och kontakta-
de er för att få alternativ till de förslag 
på  ny uppvärmning jag redan fått.

- VILKA ALTERNATIV FÖR NY UPPVÄRM-
NING HAR DU ÖVERVÄGT?

SVAR: Solceller låg närmast. Ett alter-
nativ jag fått genom mitt energibolag. 
Solceller hade gett en beräknad 
besparing på ca 20%, men investe-
ringskostnaden är nästan det dubbla 
mot luft-/luftvärmepumpar. 
Ett annat alternativ som diskuterats är 
bergvärme. Det alternativet skulle inne-
bära att alla lägenheter måste konver-
teras om till vattenburna radiatorer och 
den investeringskostnaden är alldeles 
för hög.

- VAD ÄR DINA FÖRVÄNTNINGAR PÅ 
BYTET TILL LUFT-/LUFTVÄRMEPUMPAR?

SVAR: Att spara energi och med det 
få en betydligt lägre månadskostnad. 
Men, jag gör det lika mycket för att 
spara på miljön. Att fortsätta värma 
upp lägenheterna med direktverkande 
el-element är inte en modern lösning. 

Jag vill att mina fastigheter skall ta 
steget in i framtiden och att mina hyres-
gäster skall ha ett bra och skönt klimat 
inomhus i sina lägenheter. 

- HUR HAR INSTALLATIONEN FUNGERAT?

SVAR: Jättebra! Det kan ju vara lite 
knepigt att få tillgång till alla lägen-
heter på en bestämd tid, men det har 
fungerat. Installatörerna har varit på 
plats på utsatt tid, har jobbat snabbt 
och varit mycket professionella och 
trevliga att ha att göra med.

- DET VAR ROLIGT ATT HÖRA. VI VILL PAS-
SA PÅ ATT TACKA FÖR UPPDRAGET OCH 
ÖNSKAR ATT DU OCH DINA HYRESGÄS-
TER HAR DET SKÖNT INOMHUS. TACK!

Hyreslägenheter i Södertälje 
får effektiva värmepumpar för värme och kyla


