
fEouer er Energideklaration

Agarens namn

Brf Jdrn6ldern
Adress

C/O SBC Djdknegatan 2

Persolnumler/Organisationsnummer

716407-0984
rostnummer

21135
)ostort

Malmo
E-postadress

Telefonnummer Vl obi l te lefon n u mmer

- ldentifikation
Kommun
-
I  LUnO r

Fastighetsbeteckning

Hdllkistan 1
trgen oetecKntng

,Hus R, g6rd C
Husnummer

5
)refix byggnadsid

1
3yggnadsid

2901447 6176673,604
.koordinat

384591,337
Adress

Brons6ldersvdgen 56
rostnummer

22654
Postort

Lund
iuvudadress

i5r
Adress

BronsSldersvdgen 58
rostnummer

22654

)ostort

Lund { l

\dress

Brons6ldersvdgen 60
Postnummer

22654

rostort

Lund
iuvudadress

{ . '
Adress

BronsAldersvdgen 62
Postnummer

22654
Postort

Lund
Huvudadress

{
Adress

Brons6ldersvdgen 64
Postnummer

,22654
Postort

Lund
luvudadress

f,
\dress

Brons6ldersvdgen 66
)ostnummer

22654
Postort

Lund
luvudadress

r,





1 2-m6nadsperiod 
"u.",  "n.

mycket energi har anvdnts rrjr uarme-cn rfr-a,iliGGi]ffi
vdrde om m6j l igt )?

varden skall inte vara normalArskorrigerade

Mett Fcirdelat
varde verde

kwh - d,

kwh f ft

k w h r -

k w h - r

kwh ( f,

kwh f r,

k w h e c

12 499 rwn r la

ssolvdrme? f u (3 Nej

Ja,  ange tota l  sol fangararea m2

Fjiirrvtirme (.1) 50 999

Eldningsotja (2)

Naturgas, stadsgas (3)

Ved (4)

Flis/pellets/briketter (S)
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11 000 kwh/1 0OO m3 (effektivt viirmevdrde)
4 600 kWh/1 000 mo
4 500-5 000 kWh/ton, beroende av trdslag och
fukthalt

<ivriga biobrdnsle varierar vdrmeviirdet beroende av
ettning och fukthalt. Det dr expertens ansvar att omriikna
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145 4s61nf,61 113 139 kwh/m2,ar

1 Energi  fdr  uppvermning ocn varmvatten
2 El  tota l t
3 Verme, kyla och fastighetsel
4 EI exklusive hushAllsel och verksamhetsel
5 Under lag f6r  energiprestanoa
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Byggnaden besiktigade 080923 av Byggnadsingenjor Anders Granlund och Fastighetsingenjor Joel Knutsson
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Atgerdsforslag redovisas i separat rapport till kund och gdller samfliga byggnader i Brf JSrniildern
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Saker att tdnka pi .. .

att informera om energideklarationen
Nu ndr du som byggnadsdgare har gjort din energideklaration dr du skyldig att informera

#:;1ffi-t 
tiil hvresgdsterna och ovriga som anvdnder huset. Detta gdiler inte dig som

att sdtta upp sammanfattningen i entr6n
sista sidan i energidekrarationen, "Husets energianviindning,,, i ir en sammanfattning. Denska du sdtta upp i husets entr6 eller reception. Du kan vdrja att sdtta upp sista sidan somden dr eller gora en bestdndig skylt i t.ex. plast eller aluminium. Materialet vdljer du sjii lv,men skyrten ska utformas enrigt Boverkets anvisningar. se Boverkets webbprats;www.boverket.se/energidekraration. Den som inte siitter upp sammanfattningen avenergideklarationen riskerar att fd betala vite.

att fastighetsfrirvartaren och fastighetsskiitaren ocksd kan informerasyftet med energideklaration dr att effektivisera energianvdndningen for att frjrbdttramiljon och rddda krimatet. Du som byggnadsdgare har en viktig uppgift att effektiviserahusets energianvdndning. Aven nyreilasterna eiler de 
"o,.n "niani""," 

huset kan hjdrpatill' se dairfor till att andra personer *or ar involverade i husets drift och skotsel, tillexempel forvartare och fastighetsskotare, dr beredda att informera och forkrara forhyresgasterna och andra personer som anvdnder huset om energideklarationen och desssyfte.

att itgiirderna gdrs pA tiimptigt siitt
Ju fler dtgdrder du gor for att minska energianvdndningen desto bdttre energiprestandaf6r huset. Men, det dr ocksdr 

_viktigt att tiin-ka pd att atjardern" d;;; for att minskaenergianvdndningen inte forsaimrar inomhusmirjon eilei pdverkar an"dra viktigaegenskaper hos huset. pii Boverkets webbprats finns faktabrad om orika 6tg6rder, somkan vara bra att visa projektorer och entreprenorer ndr du gor uppnandtingar.

att deklarera sa ofta du vill
Energideklarationen gdiler i tio 6r. Viil du, kan du gora en ny energidekraration ndr dugjort olika energieffektiviseringsdtgdrder, har ny iirsforbrukning 

"rtJ. 
ne,, du gjort en nyobligatorisk funktionskontroll av ventilationen.



Husets energianvdndning

I
Energideklaration for Bronsdldersvdgen 56, Lund.
Detta hus anviinder 145 kwh/m2 och ar, varav el 41kwh/m2.
Liknande hus 113-139 kwh/m2 och ar, nya hus 110 kwh/m2.
Radonmdtning dr ej utford. Ventirationskontroilen dr godkdnd.
Detaljinformation finns hos byggnadsdgaren.
Se iiven : www. boverket. se/energ ideklaration
Energideklaration utford 2OOg-1 0-22 av:
Finn Hultman, Energi & WS Utveckling AB, EVU

4gorerket


