


RONNY HEDMAN
KAFÉ NYFIKET - HOLMSUND

På Kafé Nyfiket i Pingstkyrkans lokaler i Holmsund 
bestod uppvärmningen tidigare i huvudsak av 
direktverkande el. Ronny Hedman som är ansvarig 
för fastigheten funderade på andra lösningar för att 
reducera energiförbrukningen, och efter ha sonderat 
marknaden för alternativ uppvärmning föll valet på 
luftvärmepumpar.  
 – Bravida och deras tekniker Tony Berggren har 
hjälpt oss att reducera verksamhetens energiförbruk-
ning genom att installera marknadens modernaste och 
bästa luftvärmepump från Toshiba i fastigheten, säger 

Ronny Hedman.
Nyttjandet av kaféets 
lokaler varierar mycket 
beroende av dag och tid 
i veckan, och genom 
att installera ett antal 
luftvärmepumpar hade 
Ronny Hedman hittat en 
bra och kostnadseffektiv 
lösning för framtida upp-
värmningar av lokalerna.
 – Vi kan även styra 
värmepumpen via en app, och på distans höja temp-
eraturen i lokalen innan den ska användas. På så vis 
sparar vi ännu mer energi.

10. Undvik att smutsiga filter i din  
fjärrvärmeväxlare sliter ut din cirkulations-
pump med värmeproblem som följd.

1. 
En rinnande toalett kan lätt 
göra av med 100-500 kubikmeter 
vatten för 5000 kr/år.

6. 
VARMT I SOMMAR? Då kan du vara i behov av kyla!  
Installera en luftvärmepump eller frikyla till din bergvärmepump.
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10 TIPS & TRIX 
SOM SPARAR TID & PENGAR FÖR EN VILLAÄGARE

5. 
Installera en jordfelsbrytare, den 
säkrar din elanläggning samtidigt 
som den spar pengar genom minskad 
premie på din hemförsäkring.

7. 
SMART STYRNING AV  
BELYSNING: Utomhus - via 
astrour som tänder och släcker 
enligt hur solen går upp och 
ned. Inomhus - styrning via din 
telefon, automatisk släckning 
på vissa tider spar 
både tid och energi.

3. 
Har du gjort den 
årliga servicen 
på din luft-
värmepump?

Att rengöra och 
byta filter ökar 
livslängden.

9. 
Se över din ventilationsanläggning, se till att ha rätt 
mängd frånluft från badrummen för att hålla fukten borta.

4. En beröringsfri blandare 
sparar upp till 50% av vattenför-
brukningen, är det varmvatten som 
rinner, kostar det dessutom energi.

2. 
Installera en vattenfelsbrytare, 
det är en billig försäkring. Ta en 
dialog med ditt försäkringsbolag.

8. 
Att ha styrning 
av sin 
motorvärmare 
till bilen sparar 
1000-lappar 
per år.
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ENERGIBESPARANDE INVESTERINGAR

KONTAKTPERSONER I HOLMSUND & OBBOLA

VS - VATTEN & SANITET
Jonas Lundström
070-365 90 36
jonas.lundstrom@bravida.se

TOSHIBA DAISEIKAI 9 / 35
En premium luftvärmepump från Toshiba med 
inverterteknik och Toshibas dubbel rotations 
kompressor. 
 Största möjliga driftsområde med en värme- 
effekt från mellan 0,7 - 7,7 kW och en kyleffekt på 
mellan 0,9 - 4,1 kW. 
 Med ett SCOP på 5,1 och miljöanpassade 
köldmedium R32 är Daiseikai 9 bäst i klassen. 
Levereras med stickpropp.

PRIS FRÅN: 
21.500 SEK INKL. MOMS INKL. ROT

DAIKIN ALTHERMA 3
Daikin Altherma 3 Top Grade är den perfekta  
luft/vattenvärmepumpen för dig som renoverar 
ditt boende. Eftersom enheten ger en utlopps-
temperatur på 70°C utan eltillskott behöver du 
inte byta ut dina existerande radiatorer. 
 Vädret i Norden kan vara riktigt tufft och 
krävande. Daikin Altherma 3 Top Grade  
producerar 70°C framledningstemperatur vid 
utomhustemperatur -15°C samt 65°C vid -28°C.

PRIS FRÅN:
105.000 SEK INKL. MOMS INKL. ROT

BYTE AV ELCENTRAL
Är ni i behov av att modernisera er elanläggning.
Byt din elcentral inkl. installation av jordfels-
brytare upp till 8 grupper.
 Minska besväret med porslinssäkringar och 
få en välbehövlig översyn över viktiga delar i din 
elanläggning. Kolla med ditt försäkringsbolag och 
få rabatt på hemförsäkringen på köpet. 
(Vid nyinstallation av jordfelsbrytare) 

PRIS FRÅN: 
4.950 SEK INKL. MOMS INKL. ROT

EL
Stefan Bäckström
070-640 01 61
stefan.backstrom@bravida.se

VE - Ventilation & Värmepumpar
Tony Berggren
070-256 85 80
tony.berggren@bravida.se

VÄRT ATT VETA KRING VÄRMEPUMPSTEKNIK
Gemensamt är att en värmepump har en ekonomisk och miljövänlig uppvärmningsteknik som utnyttjar den värme som solen lämnar efter 
sig i luft, mark och vatten. Med en värmepump kan du spara upp till halva uppvärmningskostnaden på ditt hus.
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