Jak zaoszczędzić ponad $2000 w tym roku?
Czy twój budżet zmniejszył się ostatnio? Już nie zatrzymujesz się na kawę? Mówisz „nie”
wspaniałym butom? Najlepszym miejscem, aby zacząć oszczędzać jest twój dom. Zaczynając od
wody, a kończąc na energii. Oto parę fajnych trików, jak zaoszczędzić ponad $2000 rocznie.
Uszczelnij okna. Szczeliny i otwory w oknach i drzwiach są denerwujące i pozwalają uciekać ciepłu
i ciężko zarobionej gotówce .
Zacznij od uszczelnienia starych okien i drzwi, co jest najprostszym sposobem na pozbycie się
szczelin. Ten prosty krok może zmniejszyć koszty ogrzewania i klimatyzacji o 15-30%.
Jak to wygląda w rocznych statystykach? Przeciętne gospodarstwo amerykańskie wydaje $2,200
rocznie na rachunki, 42% z tego to klimatyzacja i ogrzewanie.
Więc jeśli wydajesz około $925 rocznie na ogrzewanie i klimatyzację, uszczelnienie okien może
zwrócić ci $252.
Roczne oszczędności: do $347
Bądź sprytny. Trochę konsekwencji w gotowaniu może zaoszczędzić sporo dolarów. Następnym
razem gdy użyjesz kuchenki wybierz garnek, który ma taką samą średnicę co palnik.
Jeśli wybierzesz właściwy rozmiar garnka, możesz zaoszczędzić do $36 na elektryczności lub $18 na
gazie.
Przykrycie garnków i patelni pomaga gotować bardziej efektywnie.
Roczne oszczędności: do $36
Uczyń swoje urządzenia bardziej ekologicznymi. Urządzenia elektroniczne są odpowiedzialne w
15% za zużycie energii w domu. Aby zmniejszyć marnowanie energii ( i pieniędzy) wyłącz większe
urządzenia kiedy ich nie używasz. Aby uzyskać dodatkowe oszczędności ustaw swojego laptopa bądź
ekran komputera na tryb "uśpiony", co może zaoszczędzić do $75 rocznie.
Roczne oszczędności: do $323
Zmień nawyki związane z praniem. Przeciętne Amerykańskie gospodarstwo wydaje od $400 do
$600 rocznie na ogrzewanie wody, co jest drugim największym wydatkiem.
Aby zmniejszyć tą liczbę, zacznij od prania ubrań w zimnej wodzie- to zmniejszy zużycie energii twojej
pralki do 90%.
Nie masz czasu na rozwieszanie prania? Skróć czas suszenia, wrzucając czysty, suchy ręcznik lub piłkę
tenisową do suszarki. Ręcznik wchłonie wilgoć, w czasie kiedy piłka pomoże w cyrkulacji powietrza
pomiędzy ubraniami.
Roczne oszczędności: $30 lub więcej
Zrównoważony prysznic. W zależności od rodzaju prysznica, zużywa on od 10 do 25 galonów wody
na każde 5 min. które pod nim spędzasz.

Podczas gdy woda wcale nie jest taka droga (przeciętna cena to $1.50 do $5 za 1,000 galonów ),
ogrzanie jej może być całkiem kosztowne. Każde 10 min. może kosztować aż 50 centów.
Więc jeśli odejmiesz sobie codziennie 3 min. prysznicu, możesz rocznie zaoszczędzić $309. Dla rodziny
4-osobowej ta suma wynosi nawet do $1,200.
Roczne oszczędności: $459 za osobę
Zmniejsz marnowanie ciepłej wody. Idealna temperatura dla twojego pieca to 120 stopni
Fahrenheita lub mniej. Ustawiony zbyt wysoko lub na 140 F może marnować od $36 do $61 rocznie.
Jeśli posiadasz starszy piec możesz dalej udoskonalać jego wydajność przez owijanie materiałami
izolacyjnymi, dzieki czemu oszczędzisz ponad $30 rocznie.
Roczne oszczędności: do $491
Używaj zaprogramowanego termostatu. Klientom zaleca się zainstalowanie termoregulatora, który
może zaoszczędzić od 10 do 30% na ogrzewaniu i klimatyzacji; oszczędności uzależnione są od
właściwego korzystania z urządzenia.
Unowocześnij oświetlenie. Oczywiście, żarówki energooszczędne kosztują więcej niż te starszego
typu. Ale oszczędność energii i dłuższa wydajność jest tego warta.
Roczne oszczędności: do$180
Zasadź trochę drzew. Wszyscy dobrze wiemy, że posiadanie kilku drzew w ogródku czyni go
atrakcyjniejszym. Ale czy wiedziałeś, że sadzenie drzew może zmniejszyć twoje rachunki za prąd?
Strategicznie zasadzone drzewa mogą zaoszczędzić do 30% zużywanej energii.
Poza oszczędzaniem gotówki drzewa pomagają w oczyszczaniu powietrza, podnoszą wartość
twojego domu, zapewniają schronienie lokalnym zwierzętom i niosą inne korzyści ekologiczne.
Roczne oszczędności: %57

Ogółem
Może trudno w to uwierzyć, ale tych 9 szybkich i łatwych porad może zaoszczędzić około $2,016
rocznie.
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