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Tjekskema til boligforeninger 

 

KLIMAVÆRKET er et netværk for boligforeninger og erhvervsdrivende i Odense Kommune. Vi inspirerer    

medlemmerne til at spare penge ved at tænke energibesparelser og energieffektivisering.  

KLIMAVÆRKET er udviklet i samarbejde med MiljøForum Fyn. 

 

Når dette skema er udfyldt er I KLIMAKVIK. Det betyder at I får følgende: 

 gratis medlemskab af KLIMAVÆRKET  

 nyttig viden om energibesparelser, der kan spare penge for din boligforening  

 glæde af andres erfaringer med f.eks. energibesparelser og kan dele dine egne erfaringer 

 profilering på KLIMAVÆRKETS hjemmeside og en stærkere grøn profil 

 gratis adgang til KLIMAVÆRKETs 2 årlige events 

 en logopakke til eget webbrug 

 

 

Skemaet er lavet til inspiration for dig. Vi håber, at du ved at udfylde skemaet  

får ideer til hvordan din boligforening kan arbejde med energi. 

 

KLIMAVÆRKET bruger skemaerne til at målrette indholdet af arrangementer for medlemmerne. 

Boligforening (afdelingsnavn og evt. nummer):____________________________________________ 

Adresse:_________________________________________________ 

Postnummer:___________By:________________________________ 

Kontaktperson:____________________________Telefon:__________ 

E-mail:_________________________________________________ 

 

Udfyldt af 

Underskrift:         Dato:    
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Kender I afdelingens årlige el-forbrug for fællesarealerne? Hvis ja, angiv kWh/år:___________ 

Følger I afdelingens fælles el-forbrug løbende? Ja    Nej  

Hvis nej: Hvad forhindrer jer?____________________________________________ 

Hvis ja: Hvordan reagerer I på uregelmæssigheder? (Sæt kryds) 

Vi gør ingenting  

Vi undersøger uregelmæssigheden nærmere 

Vi har i øvrigt solceller i vores afdeling 

 

Kender I afdelingens årlige varmeforbrug for fællesarealerne? Hvis ja, angiv:_______________ 

Opvarmningskilde?_________________________________________ 

Følger I afdelingens fælles varmeforbrug løbende? Ja  Nej  

Hvis nej: Hvad forhindrer jer?_____________________________________________ 

Hvis ja: Hvordan reagerer I på uregelmæssigheder? (Sæt kryds) 

Vi gør ingenting  

Vi undersøger uregelmæssigheden nærmere 

 

Kender I afdelingens fælles årlige vandforbrug? 

Følger I afdelingens fælles vandforbrug løbende? Ja  Nej 

Hvis nej: Hvad forhindrer jer?________________________________________ 

Hvis ja: Hvordan reagerer I på uregelmæssigheder? (Sæt kryds) 

Vi gør ingenting  

Vi undersøger uregelmæssigheden nærmere 

 

Belysning (sæt gerne flere krydser) 

Hvilke typer af belysning og lysstyring er der på afdelingens fællesarealer? 

LED 

Glødepærer 

Lysstofrør, der blinker flere gange når vi tænder 

Lysstofrør, der ikke blinker 

Lysstyring, f.eks. efter mængden af dagslys i rummet 

Tænd/sluk ure 

Bevægelsessensorer 

Andet? Uddyb gerne:_______________________________ 

 

 Isolering (sæt gerne flere krydser) 

              Er afdelingens bygninger efterisoleret? 

              Ved ikke 

  Delvist 

     Der er nok behov for det, vi overvejer  

  Nej 

   Ja, alt er gennemisoleret 

               Evt. uddybning:_______________________________________________________ 

 

 Varme (sæt gerne flere krydser) 

Hvor opmærksomme er I på afdelingens fælles varmeforbrug?  

(i trappeopgange, kældre, fælleshuse, varmemesterkontor, værksted o.l.) 

Vi har ingen opvarmede fællesarealer 

Vi lukker for termostaterne, når døre/vinduer er åbne 

Vi sørger for samme indstilling på tændte radiatorer i samme rum 

Vi søger for, at termostater og radiatorer ikke er tildækket 

Andet? Uddyb gerne:____________________________________________ 
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Centralvarmeanlæg (sæt gerne flere krydser) 

Vedligeholder i centralvarmeanlæg? 

Vi ser jævnligt anlæg efter for fejl og mangler  

Vi har inden for de seneste to år haft udefrakommende service af anlæg 

Vi har nyere cirkulationspumper 

Vi har ældre cirkulationspumper 

Andre bemærkninger:____________________________________________ 

 

Vand (sæt gerne flere krydser) 

Hvad gør I for at minimere afdelingens vandforbrug? 

Der er installeret to-skylstoiletter i alle boliger 

Der er installeret to-skylstoiletter i nogle boliger 

Der er vandbesparende vandhaner og brusere i alle boliger 

Der er vandbesparende vandhaner og brusere i nogle boliger 

Vi opfordrer medarbejdere til at spare på vandet 

 

  Beboerinddragelse 

 Hvad gør I for at hjælpe beboerne med at spare energi og penge? 

    Vi Holder temamøder om energi og forbrug 

    Vi Uddeler materiale  

    Vi fremviser forbrugsopgørelser 

    Vi opfordrer til, at følge privat forbrug af el, vand og varme 

    Vi opfordrer til, at elektriske apparater slukkes på stikkontakten 

    Vi opfordrer til, at lyset slukke, når ingen er i rummet 

    Vi opfordrer til, at døre og vinduer holdes lukket, når der er varme på 

    Vi inddrager aktivt beboerne i at spare på energi, vand og varme — f.eks. på afdelingsmøder 

             Vi gør intet  

 

Klimatilpasning (sæt gerne flere krydser) 

Har I oplevet oversvømmelser/gener ved skybrud, kraftigt regnvejr eller havstormflod? 

Vi har aldrig oplevet oversvømmelser 

Vi har oplevet vand i kælder, boliger, trappeopgange o.l. 

Vi har oplevet oversvømmede udendørsarealer på matriklen 

Vi har fået løst problemer og vil ikke blive oversvømmet igen 

Se mere om oversvømmelsesrisiko i Odense og få gode råd til forebyggelse på www.klimaklar.nu 

 Indsatser, angiv minimum 2 

Hvilke indsatsområder (forslag) kunne I tænker jer at prioritere i fremtiden? 

Vi vil arbejde med bedre beboeradfærd—f.eks. holde temamøder om energi 

Vi vil sætte energiforbrug og ideer til energibesparende tiltag fast på mødedagsordene  

Vi vil have flere energibesparende elektriske maskiner 

Vi vil arbejde på at forbedre isoleringen 

Vi vil arbejde på at få et solcelleanlæg 

Vi vil minimere elforbruget på fællesarealerne -e f.eks. ved at skifte belysningskilde 
Andet? _____________________________________________________________ 
 
 
  
   Tak for besvarelsen og velkommen i KLIMAVÆRKET! 
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