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Energisparutbildningar på äldreboenden i Grekland 

 

Energisparutbildningarna i Grekland bestod av två delar: presentationer och 

workshoppar. I första delen presenterades och diskuterades resultaten i 

SAVE AGE – Bästa tillgängliga teknik, Goda exempel och mindre bra, 

Jämförelser mellan äldreboenden i Europa, Handlingsplaner för 

energieffektivisering och Strategi för framgångsrik energiledning.  I andra 

delen fick deltagarna stöd att ta fram sina egna grundläggande 

handlingsplaner. Vi hade gjort guider om energieffektivisering på sju olika 

områden – förnybar värme, belysning, matlagning, tvätt och torkning, 

kylar, multimedia och kontorsutrustning samt ”Vad göra – vad undvika”. 

Guiderna användes som grund till handlingsplanerna. Deltagarna samlade 

ihop tre av dem i häften, allt efter vad som behövde göras på just deras 

äldreboenden. Det blev sedan handlingsplanen för respektive äldreboende.  

 

För att ange behoven för vart och ett av äldreboendena gjorde man en 

övergripande grundläggande handlingsplan. 

Den består av två delar: 

 Den första delen innehåller tabeller med energieffektiviseringsåtgärder och 

ungefärliga kostnader för dem (ingen, låg, medelstor, hög kostnad). Varje 

äldreboende fyllde i rutorna och var sedan klara med första delen av 

handlingsplanen. 

 Till den andra delen valde de minst tre av häftena som de samlat ihop, 

och fick så en handlingsplan färdig att tillämpa, med guider för specifika åtgärder 

och teknik. 

 

Praktiskt stöd att genomföra energieffektivisering på äldreboenden  

Äldreboendena erbjuds kontinuerligt stöd i sitt energisparande. Stöd till ledning, personal och boende har gett 

intressanta upptäckter och betydande energisparande. Specifika handlingsplaner togs fram för att stödja 

potentiella energiinvesteringar. Planerna är det första steget för energiinvesteringar, därefter kan 

äldreboendena själva ta fram mer detaljerade studier och åtgärder. Många äldreboenden har med hjälp av 

stödet investerat i energieffektivisering med varierande budget: hög, medelstor respektive låg budget beroende 

på tillgång till finansiering. För Pieriki var det av avgörande betydelse att identifiera finansieringsmöjligheter.  
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Ett framgångsrikt resultat av det kontinuerliga stödet för äldreboenden är Kyrkans äldreboende i KATERINI 

METROPOLIS. Man tittade på behoven och på de ökande energipriserna i Grekland. Äldreboendenas detaljerade 

handlingsplaner har visat på många alternativ för att spara energi. Efter att möjligheterna till finansiering 

undersökts och analyserats fick dessutom de äldreboenden som ligger på landsbygden tillgång till ekonomiskt 

stöd från Landsbygdsutvecklingsprogrammet i Grekland. Man valde ut specifika åtgärder ur handlingsplanen för 

att formulera ett projekt som fick finansiering med totalt 2,5 miljoner. Det innehöll dels ett energisparmål, dels 

ett ekonomiskt mål att hålla nere energikostnaderna på samma nivå som de var före innan elpriserna höjdes 

med 30 % i Grekland.  

Följande områden valdes ut för finansiering: 

 solelsystem (20 kW): 350 000 kronor 

 varmvattensystem baserat på 

förnybart bränsle – energieffektivt 

värmesystem: 400 000 kronor 

 energieffektiv köksutrustning: drygt 

400 000 kronor 

 energieffektiv tvätt- och 

torkutrustning: drygt 

500 000 kronor 

 kringutrustning: 950 000 kronor 

Sist men inte minst satte man upp dekaler och andra påminnelser på många äldreboenden, som ledde till ett 

omfattande energisparande på en del områden.  

 

 

 


