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Miljöengagemang leder till energiåtgärder
Genom en timmes kostnadsfri
energirådgivning under hösten 2008 fick
Lyckås Måleri tips om hur man kan minska
energianvändningen i sin verksamhet.

Uppföljning
Vid uppföljningen berättar Tomas Lyckåsen att de har
bytt pelletspannan mot en bergvärmepump vilket har
inneburit en enklare skötsel och lite lägre kostnader.

Slutsats

Bakgrund
Lyckås Måleri är både ett måleriföretag och en
fastighetsägare som äger flera fastigheter. I
måleriverksamheten används bara produkter som är
godkända ur miljösynpunkt. Företaget som drivs av
Tomas Lyckåsen arbetar aktivt med återvinning och är
delägare i en vindkraftspark. Som fastighetsägare hyr
man ut lokaler till en rad olika verksamheter.
Företaget jobbar aktivt med att minska energianvändningen och miljöpåverkan och har ersatt
oljeanvändningen i flera fastigheter med bland annat
fjärrvärme och bergvärme.

Miljöengagemang är en viktig drivkraft i arbetet med
att spara energi. Det räcker inte med att göra en
åtgärd, har man väl börjat är det enkelt att gå vidare
med fortsatt energieffektiviseringsarbete.
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Åtgärder
Vid besöket talade energirådgivaren mest om
fastighetssidan av verksamheten och vilka möjligheter
som finns med energieffektiv belysning, tillexempel
dagsljus- och närvarostyrning. En diskussion fördes
också om tilläggsisolering och hur man kan sköta
pelletssystemet i en av fastigheterna på ett bättre sätt.

Resultat
Målerifirman har tilläggsisolerat taket och jobbar
vidare med fasaden. Fönstren i samtliga fastigheter
har tätats. Belysningen i trapphus och fasader byts
successivt ut mot energisnålare alternativ och
utebelysningen har dagsljusstyrning. En person fick
ansvaret för att sköta pelletssystemet, vilket därmed
fungerar bättre.
Företaget har köpt in ytterligare en andel i ett
vindkraftverk och producerar nu totalt 2,4 MWh
vindkraftsel som säljs på spotmarknaden. Tomas
Lyckåsen är övertygad om att företaget sparar både
pengar och hjälper miljön med sina åtgärder men
fokuserar på ”att göra saker” och har inte följt upp
besparingen.
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