
Rusya Ukrayna'ya karşı bir saldırı savaşı yürütmektedir. Almanya da dahil olmak üzere pek çok ülke bu 
nedenle saldırgana karşı yaptırımlar uygulamıştır. Rusya buna gaz arzını kısarak tepki veriyor. 

 

Bu da kış aylarında gaz sıkıntısı yaşanması tehdidini beraberinde getiriyor. Bunun olmasını önlemek 
için tüm vatandaşlara şimdi enerji tasarrufu yapmaları çağrısında bulunuyoruz. Bu şekilde kışın 
herkese yetecek kadar gaz olmasını sağlayabiliriz. 

 

Lünen Belediyesi ve Stadtwerke Lünen enerji tasarrufu için ipuçlarını bir araya getirdi. Her küçük katkı 
bile bir enerji krizini önlemeye yardımcı olabilir. 

 

 1. Dişlerinizi fırçalarken veya ellerinizi yıkarken sadece soğuk su kullanın. 2. Saçlarınızı havada 
kurutun.  

 2. saçınızın kurumasına izin verin 

 3. Banyo yerine duş alın, duş saatini bir 'duş alarmı' ile takip edin 

 4. Ekonomik bir duş başlığı kullanın: Dört kişilik bir ailedeki herkes günde 5 dakika duş alsa, bir 
akış kısıtlayıcı tüketimi yılda yaklaşık 60.000 litre su azaltacaktır. 

 5. Diş fırçalarken, ellerinizi yıkarken ve ıslak tıraş olurken musluğu kapatın. 

 6. Çamaşır makinesini her zaman tamamen doldurun ve enerji tasarrufu veya spa programını 
kullanın 

 7. çamaşırları güneş ve rüzgarla veya kilerde kurutun 

 8. Tencere yerine elektrikli yumurta kazanı ve su ısıtıcısı kullanın 

 9. Ocağı erken kapatın ve kapağı tencerenin üzerinde bırakın 

 10. Buzdolabını sadece kısa bir süre açın, sıcaklığı 5 ila 7 dereceye ayarlayın (dondurucu: -18 
derece) 

 11. Bulaşık makinesinde ön durulama programı kullanmayın 

 12. Fırını üst ve alt ısı yerine hava sirkülasyonu ile çalıştırın ve kalan ısıyı kullanmak için 
pişirme veya pişirme süresinin bitiminden beş ila on dakika önce kapatın 

 13. araçta klıṁayi açmadan önce, ıl̇k olarak camlari açin ve havalandirin. 

 14. Tam otomatik bir klima sistemi yarı otomatik sistemlere göre çok daha az yakıt kullanır 

 15. İşe gidip gelirken otobüs, tren veya bisiklet kullanın. 

 16. Elektrikli bisiklet işe gitmek için uygundur - dinamik ama zahmetsiz bir sürüşü garanti 
eder. 

 17. durağan trafikte motoru kapatın 

 18. çalıştırdıktan sonra hemen başlayın, hızlı bir şekilde hızlanın ve vites yükseltin  

 19. Yakıt tüketimini yüzde 20'ye kadar azaltmak için düşük hızda sürün, frenlemeyi önceden 
tahmin edin ve hızlanın. 



 20. Düşük viskoziteli motor yağları, motor sürtünmesini azaltarak ve parçaların daha verimli 
çalışmasını sağlayarak yakıt tüketimini de azaltır 

 21. araç paylaşımı veya araç paylaşımı ve araç paylaşımı hizmetlerini kullanın. 

 22. Bilgisayarları ve eğlence elektronik cihazlarını elektrik prizleri aracılığıyla kapatın ve stand-
by çalışmasından kaçının. 

 23. Akıllı telefonlarda nadiren kullanılan uygulamalar veya Bluetooth gibi işlevler gibi 
otomatik işlevleri kapatın ve bunları yalnızca gerektiğinde kullanın. 

 24. Masaüstü bilgisayarlar yerine dizüstü bilgisayarlar kullanmak 

 25. Klima yerine vantilatör kullanın 

 Enerji tasarruflu ve LED lambalar sadece eski ampullerden daha parlak olmakla kalmaz, aynı 
zamanda 5 ila 15 kat daha uzun ömürlüdür. 

 27. TV satın alırken her zaman elektrik maliyetlerini göz önünde bulundurun 

 28. Geniş açık pencerelerle, kışın bayat iç mekan havasının tamamen değiştirilmesi 5 ila 10 
dakika, yazın ise 20 dakika kadar sürer.  

 29. Evinizde dış panjurlar varsa, geceleri tüm panjurları kapatırsanız ısıtma maliyetlerinizi 
yüzde 10 azaltabilirler. 

 30. Hidrolik balans, ısıtma sisteminizin verimli çalışmasını sağlar. 

 31. Seyahat ederken ısıtıcınızı yaklaşık 12 dereceye düşürün. 

 Oda sıcaklığını bir derece düşürürseniz, ısıtma maliyetlerinden yüzde altı tasarruf edersiniz.  

 

En içten ricamız: Bize katılın ve ortak çabalarımızı destekleyin! Herhangi bir sorunuz varsa veya emin 
değilseniz, her zaman şehir yönetimi veya belediye hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. 


