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Har du rätt temperatur?

Kom ihåg ljusen

Vill du också fira  
Norabostäder 60 år?

Trevlig advent  
och god jul!



Rätt temperatur i lägenheten
Att ha rätt temperatur är viktigt för både välbefinnande och miljön. Under upp-
värmningssäsongen bör det vara omkring 21 grader i din lägenhet (temperaturen kan 
variera en grad uppåt eller nedåt). 

Värmesystemet arbetar automatiskt och reagerar både på inomhustemperaturen 
och utomhustemperaturen. När det sker snabba växlingar i vädret, kan det ta en 
stund innan systemet hittar rätt balans. Då kan du uppleva att det plötsligt känns lite 
kallt, men systemet reglerar detta på några dagar.

Tycker du att lägenheten känns kall? Mät temperaturen mitt i rummet, en meter 
ovanför golvet vid några olika tillfällen under en vecka. Om det är under 20 C ska 
du anmäla detta till oss. Kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida och på baksidan 
av denna folder. 

Tips!   
Eftersom ventilationen och värmen hänger ihop, så är det viktigt att ventilerna inte är 
igentäppta. Rengör ventiler i badrum, toalett och kök. Det gör du enklast genom att 
dammsuga och torka med en fuktig trasa. 

Det är också viktigt att värmen kan cirkulera. Ställ därför inga stora möbler fram-
för elementen.

Nu i adventstid är det fint med alla ljus som lyser upp och värmer oss.   
Men tänk på brandrisken. Släck alltid ljusen när du lämnar rummet.  
Och kontrollera att dina brandvarnare fungerar. 



Visste du att…?
Varje år slängs en hel miljard cigarettfimpar på marken 
i Sverige. Om de lades i en lång rad efter varandra skulle 
de nå ända till Sydafrika och tillbaka.

Visste du att cigarettfimpar också är något av de mest 
miljöfarliga du kan slänga? I filtret, som är gjort av en 
sorts plast, fastnar tobakens farliga ämnen för att de inte 
ska nå rökarens lungor. Många av ämnena är också mil-
jöfarliga, bland annat kadmium som även finns i 
batterier. 

Det tar många år innan naturen bryter ned fimpen. Att fimpa i 
en askkopp är en liten insats – men viktig för både grannarna och 
för miljön. Cigarettfimpar ska läggas i avfallet som går till förbrän-
ning. Men bäst är förstås att inte röka alls.

Matavfall blir biogas  
och växtnäring
Många av våra hyresgäster är duktiga på att sortera matavfall. Det 
är bra eftersom det kan tas till vara och bli biogas som till exempel 
kan driva bussar. Restprodukten blir växtnäring.

Det är däremot inte bra att plast hamnar i biogastillverkning-
en. Kom därför i håg att alltid ta bort plasten på det du lägger i den 
bruna påsen. Om du har en plastpåse runt påsen för matavfall, tar 
du av den innan du slänger påsen i den bruna behållaren. Plastpå-
sen slänger du i behållaren för plast eller brännbart. 

MATS FOLKESSON
Tekniker på Norabostäder/ 
Nora Fastigheter.

Vad gör du på  
Norabostäder/ 
Nora Fastigheter?
– Jag arbetar som tekniker. 
Nu när det är höst och vinter 
är mina arbetsuppgifter nästan 
uteslutande sådant som har att 
göra med värme och ventila-
tion i våra lägenheter och fast-
igheter. Brandlarm är en stor 
arbetsuppgift som jag håller på med året om. Jag gör bland annat 
kvartalsprov på de brandlarm vi har installerade i våra fastigheter.

Vad gör du under våren och sommaren?
– Då utför jag en hel del underhållsåtgärder, till exempel filterbyte 
och rengöring. 

Vad sysselsätter du dig med på fritiden?
– Jag har ett stort intresse av att åka mc, dykning och segling. Och 
så är jag naturligtvis engagerad i mina två barn.

Vill du vara med på 60 års-kalaset?
Intresset är stort och många har anmält sig till Norabostäders  
60 års-kalas och historieföreläsningen med Åke Mossberg. 
Vill du delta? Det finns några platser kvar till måndag den  
8 december klockan 18–21 i församlingshemmet. 
Anmäl dig snarast på telefon 0857-813 13 eller via e-post  
info@norabostader.se Välkommen!

Hej!

Vi är glada att hälsa Anna 
Larsson välkommen till oss.

Anna är anställd som arbetsledare 
för utegruppen och startade sin 
tjänst den 1 november.

Välkommen Anna!



Felanmälan  tel. 0587-813 13 måndag – fredag kl. 08.00–12.00,  
13.00–14.30. www.norabostader.se 

Reception  tel. 0587-813 10 

Besökstid  måndag – fredag kl. 07.00–12.00. Övrig tid bokas

E-post  info@norabostader.se

Uthyrning  tel. 0587-813 12

Ekonomifrågor  tel. 0587-813 16

Dag före afton/röd dag stänger vi kl. 11.30. Klämdag före eller efter  
röd dag, stängt.

www.norabostader.se • info@norabostader.se 
0587-813 10 • Änggatan 11, 713 30 Nora
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Nu när vintern knackar på vår dörr: 
Ställ undan din cykel om du inte 
använder den på vintern. Det under-
lättar för vår utemiljögrupp när de 
snöröjer på våra gårdar.


