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Intervju med Testpilot, december 2013

Intervjuer med fastigheten Cedern
Lennart Bohman - bovärd för, och ägare av, fastigheten Cedern i centrala Piteå samt
deltagare i testpiloten ”Energieffektiv fastighetsförvaltning”.
Lennart äger fastigheten, som rymmer 25 lägenheter, tillsammans med sin hustru och sina
barn. De köpte fastigheten för sju år sedan. Lennart har bland annat 20 års erfarenhet av att
jobba som kylmontör.
Du har deltagit i en ventilationsutbildning som projektet genomförde i testpiloten
”LEO (Lycksele energioptimering)” i Lycksele. Hur var den?
-

Den var väldigt avancerad och passade nog bättre för landstingets personal, som
utgjorde majoriteten av deltagarna, än för en sådan som jag. Men visst lärde jag mig en
del som jag har nytta av. Till exempel att det är viktigt att ha koll på och mäta en
fastighets luftflöden. För om man exempelvis har för höga luftflöden ventilerar man ju
bort värmen från elementen innan den gjort nytta inomhus.

Lennart berättar att han dessutom fick bekräftat att den värmeåtervinning som följde med
fastigheten när han och familjen köpte den inte var så omodern som han befarat.
-

Det kändes bra.

Tidigare ingick elen till hyresgästernas motor- och kupévärmare i deras hyra, men nu
har ni installerat elmätare i varje stolpe så att hyresgästerna får betala den el var och
en förbrukar. Hur har det fungerat?
-

Det slog väldigt väl ut. Investeringen betalade sig redan under första året. Och det har
inte kommit några klagomål från hyresgästerna heller.

Lennart Bohman har tittat på utvecklingen av den totala energianvändningen för fastigheten
och drar slutsatsen att denna förändring minskat fastighetens totala energianvändning med
omkring 15 000 kWh per år.
-

Majoriteten av hyresgästerna betalar numera minde än en hundralapp per år för den el
de använder för att värma sina bilar.
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-

Tidigare lät de flesta hyresgästerna sina motor- och
kupévärmare stå på dygnet runt, men nu när de vet att de får betala den elanvändningen
har de snabbt ändrat beteende.

-

Och detta bara för att jag satte in en vanlig elmätare i varje stolpe som jag läser av en
gång per år.

Nyligen bytte fastighetsägaren ut samtliga termostatventiler i fastigheten. Via
Testpilotprojektet fick man hjälp med injusteringen.
-

Tidigare förekom det en del klagomål på uppvärmningen men de har tystnat efter
injusteringen, berättar Lennart Bohman.

Han berättar att han till och med fått beröm av hyresgäster för hur bra det blivit.
-

Det känns väldigt bra. Att ha nöjda hyresgäster är mycket värt.

Lennart Bohman är osäker på hur mycket energianvändningen minskat på grund av den
åtgärden, men menar att det borde röra sig om en hel del eftersom han fått justera ner
cirkulationspumparna ordentligt efter att ventilerna bytts ut.
-

Dessutom har jag blivit av med de oljud som en del element gav upphov till tidigare.

Via projektet har ni fått en del litteratur. Har ni haft användning av den?
-

Jo, det var bra böcker som handlade om injustering av element. Jag tror att om jag
haft lite bättre självförtroende så hade jag nog klarat av injusteringen utan hjälp
utifrån bara genom att följa det som stod i böckerna.

Ser du någon ytterligare nytta med projektet?
-

Det genomförs ju olika aktiviteter i projektet som jag ges möjlighet att delta i. Om vi
inte drabbats av en vattenskada just då så hade jag till exempel väldigt gärna varit
med på det belysningsseminarium som genomfördes i november i år.

Han blir glad när han får reda på att en repris av belysningsseminariet är inplanerad till
den 11 mars 2014.
-

Bra, då ska jag verkligen försöka vara med. För jag har en hel del gamla lysrör i
korridorerna som jag tror det skulle vara klokt att ersätta med LED-belysning kopplat
till ljus- och rörelsedetektorer.
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