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AAB - LED er en lys ide

Som almen boligforening er AAB meget bevidst om at foretage energibespa-
rende installationer. Ejendommen har 6 opgange, og her har FLD udskiftet 60 
lamper til LED lys på bagtrapper, i kælder og på loftet.

Alle lyskilder blev udskiftet
Alle lyskilder er blevet udskiftet med moderne LED-lamper, som bruger et 
minimum af strøm. Lamper med LED lys kan lyse i mange timer, og der er ingen 
pærer, der skal skiftes. ”Det giver en stor tryghed for beboerne, at lyset altid 
virker. Før kunne der gå en pære, og indtil den blev skiftet, lyste lampen jo ikke. 
Det er rart for både beboere og besøgende, at lyskilderne kører stabilt og uden 
afbrydelser”, siger Mads Elvig, som er inspektør med ansvaret for drift og vedli-
gehold i afdelingen på Amager.

Bevægelsessensor i stedet for klassiske trykknapper
LED-lamperne er desuden monteret med bevægelsessensor, så lyset automa-
tisk tænder, så snart nogen træder ind. Det er altså slut med de klassiske tryk-
knapper, hvor man tændte lyset på bagtrappen. Der er mindre drift og vedlige-
hold på lamperne, og de nye installationer kører mere stabilt. Beregningerne 
fra sagen viser, at investeringen tjener sig hjem for AAB i løbet af 2,5 år pga. den 
store energibesparelse. Moderne lyskilder er altså helt i tråd med AAB’s mål om 
at foretage store besparelser på bl.a. vand, varme og el.

Hurtig og problemfri installering af LED lys
Mads Elvig er meget tilfreds med det udførte arbejde og effektiviteten, hvor-
med installationerne er foretaget: ”Jeg møder mange håndværkere i AAB regi. 
Jeg må sige, at FLD har gjort et meget positivt indtryk. Der var en god dialog 
lige fra starten. De var grundige med at få spurgt ind til alle elementer af opga-
ven, så der ikke var nogen tvivl om, hvad der skulle ske. Det hele blev installeret 
mellem jul og nytår. Jeg har ikke modtaget én eneste beboerklage pga. larm 
eller andre gener. Det er ikke noget, vi oplever hver dag”.

AAB er en almen boligforening med omkring 19.000 lejemål fordelt på København og Stor-
københavn. Med så mange lejemål er der store besparelser at hente, hvis man renoverer 
målrettet og skifter til moderne installationer med LED lys.
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