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Efterlängtad sajt om lågenergilampor – www.lampinfo.se
Belysningsbranschen lanserar nu i samarbete med El-Kretsen en mycket efterlängtad
sajt på nätet med frågor och svar om lågenergilampor inför den kommande
utfasningen av glödlampor.
Det finns både bra lågenergilampor och riktigt dåliga. Därför är det viktigt med tips och idéer
om vad man skall tänka på när man skall välja nya lampor. Det finns tips och råd för att
spara energi, miljö och pengar.
-

-

Informationsbehovet är mycket stort. Många konsumenter känner sig vilsna i valet av
lågenergilampor och vet inte hur mycket pengar de faktiskt kan spara. Det finns
också många myter kring lågenergilampor som är viktiga att bemöta, säger Magnus
Frantzell, vd i Belysningsbranschen och ansvarig för sajten.
Det är inte bara lågenergilampor som är alternativ till glödlampor utan också
halogenlampor med skruvsockel. Dessa spar mellan 30 och 50 procent energi och
passar i de flesta armaturer.

På lampinfo.se finns en kalkylator som räknar ut besparingen i kronor och koldioxid för varje
lampa i hemmet man byter. Under hela lampans livslängd rör det sig om 600 kronor och 300
kilo koldioxid.
Sajten innehåller också råd vad gäller energisnål belysning i olika rum samt möjlighet att
ställa egna frågor direkt till en expert.
-

Vi ger svar på de vanligast förekommande frågorna och informerar både om
insamling och återvinningen, avslutar Magnus Frantzell.

Fem smarta tips!
Magnus Frantzell om hur du skiljer bra och dåliga lampor
1. Kolla alltid livslängden
Pris och kvalitet hör ihop. Läs på förpackningen hur många timmar lampan brinner.
2. Be att få se hur lampan lyser i butiken
Testa och jämför ljusegenskaper, färgåtergivning och upptändningstid.
3. Köp inte alla lampor på en gång
Prova dig fram och känn efter vad som passar bäst hemma.
4. Välj olika lampor
Olika rum har olika ljusbehov. Lågenergilampor finns idag med både vitt och varmt
och ombonat ljussken. Valmöjligheterna är stora!
5. Är lampan dimbar?
I dag finns flera dimbara lampor. Fråga i affären efter dimbara lågenergilampor och
vilka dimrar som passar lampan.
För ytterligare information
Magnus Frantzell, VD Belysningsbranschen

Telefon: 08 566 36 707, Mobil: 070 598 49 91
E-post: Magnus.Frantzell@belysningsbranschen.se

Om Belysningsbranschen
Belysningsbranschen är huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importör av ljuskällor,
belysningsarmaturer och komponenter. Vi har som verksamhetsmål att skapa intresse,
sprida kunskap och verka för ökad kvalitet på belysning i den offentliga miljön. Läs mer om
belysning på www.belysningsbranschen.se.
Om El-Kretsen:
El-Kretsen är näringslivets servicebolag för insamling och återvinning av elektriska och
elektroniska produkter. El-Kretsen arbetar med i stort sett alla elprodukter, som används i
hemmen, på kontoren, i sjukvården och på laboratorierna. Därtill kommer alla typer av
elektriska ljuskällor och armaturer. Målsättningen är att på ett miljöriktigt sätt ta hand om alla
anslutna kunders elektriska och elektroniska produkter enligt förordningen om
producentansvar. Mera information finns på: www.el-kretsen.se.

