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TEMA: VÅR MILJÖ

Så kan du minska dina
ekologiska fotavtryck
Snöröjning
Gör din felanmälan via
telefon eller e-post

Planeten jorden – vårt gemensamma ansvar
Vad kan vi göra?

Allt vi människor gör har en inverkan på miljön på
något sätt. I dag lever vi långt över planeten jordens tillgångar och lämnar ekologiska fotavtryck
efter oss varje dag. Vi i Sverige tillhör värstingarna
i gänget och lever som om vi hade fyra jordklot.

Senast 2050 ska vi alla leva inom gränserna för en planet. Men redan 2020 ska vi ha gjort stora förändringar i rätt riktning.
Här kommer några förslag på vad vi kan förändra i vardagen.

Miljöarbetet – en grön tråd

Hos oss på Norabostäder går miljöarbetet som en grön tråd genom hela verksamheten. Det handlar om allt från vilka bilar vi
använder och hur vi sköter utemiljön till hur vi behandlar olika
miljöfrågor – stora som små.

✔
✔

Kasta inte kläder du själv inte använder. Ge bort det som är helt och rent till någon insamling eller second hand.

✔
✔
✔

Använd mobiltelefon och dator tills de går sönder. Byt inte för att en ny modell kommit ut.

Någon annan kanske vill ha möblerna du tänkte kasta. Lämna det som är helt och rent till exempelvis Återbruksrum,
Myrorna eller Gåvan.
Ta cykeln i stället för bilen om det är möjligt.
Läs tidningen på datorn eller sufplattan så sparar du 68 kilo papper på ett år.

Testa dig själv

Vill du veta hur stora växthusgasutsläpp din livsstil orsakar? Testa
dig själv i www.klimatkalkylatorn.se så får du koll på din miljöpåverkan och vad du kan göra för att minska den.

Så kan vi minska våra ekologiska fotavtryck

I den senaste rapporten Living Planet Report 2016, som Världsnaturfonden, WWF, släppte i oktober 2016, visar att Sverige tillsammans med länder som USA. Kuwait och Australien lämnar
störst ekologiskt fotavtryck per person. Om alla människor på
jorden skulle ta efter vår konsumtion, så motsvarar det svenska
fotavtrycket nu 4,2 planeter.

Världens matsvinn: 1,3 miljarder ton per år
I industriländerna slösar vi bort mat som motsvarar mer
än den totala livsmedelsproduktionen i Afrika. Det är
enorma mängder. Dessutom är hälften av den fullt ätbar.
Ett tips är att frysa in det som blir över i stället för att
kasta maten.

80 000 kubikmeter sopor
Varje år slängs cirka 80 000 kubikmeter, eller 600 ton,
avfall i sopkärlen hos Norabostäder och Nora Fastighet
AB. Om vi skulle omvandla det till soppåsar, skulle de
täcka hela vårt kvarter Bacchus och nå en bra bit ovanför
taket.

Nu kan vi stolt visa upp den nyrenoverade miljöboden
i kvarteret Bacchus. Hyresgästerna har medverkat vid
valet av väggmotivet. Resultatet blev denna fina vy.

Nu kan vi stolt visa upp den nyrenoverade miljöboden
i kvarteret Bacchus. Hyresgästerna har medverkat vid
valet av väggmotivet. Resultatet blev denna fina vy.

Snöröjning och
halkbekämpning
Vår ambition är att snöröja så snabbt som möjligt så att
framkomligheten i våra bostadsområden ska bli så bra
som möjlig.
Att snöröja våra områden efter ett ”normalt” snöfall
tar cirka 8 timmar. Och att sedan grusa och sanda våra
områden tar cirka 5 timmar. Vi prioriterar framkomligheten till vårdboende, gruppboende, skolor, daghem
och därefter våra bostadsområden.
När snöröjer vi?

Vi snöröjer vardagar från klockan 05.30 till 17.00. Snöar
det under natten, snöröjer vi nästkommande arbetsdag
eller helg. Vi har snöjour på helgerna.
Parkeringar

Hyr du en parkeringsplats ansvarar du själv för snöröjningen på din parkeringsplats och framför ditt garage
eller carport. Vi snöröjer parkeringsplatser i mån av tid
och utrymme.
Marklägenheter med egen entré

Hyresgästen ansvarar själv för snöskottning och halkbekämpningen.
Var försiktig när det är halt

Vi kan aldrig garantera att det är halkfritt när snön
väl börjar falla. Ta det därför gärna lite lugnt
		
när du ger dig ut i vinterväglaget –
för din säkerhets skull.

via telefon eller e-post

KLIPP UT OCH SPARA

via telefon eller e-post.
När du vill göra en felanmälan, vill vi att du gör det
med oss och då
Det händer att våra hyresgäster stannar och pratar
revligt med en
jättet
passar på att berätta om något fel. Vi tycker det är
t att vi får in dem
viktig
pratstund. Men när det gäller felanmälningar är det
någon fastighet
om
pel
i vårt system så att vi kan följa upp ärendet, till exem
har återkommande fel som stopp i avlopp.
t skickar du via
Vi har telefontid vardagar klockan 08.00–14.30. E-pos
Mina sidor vilken tid som helst på dygnet.

Felanmälan

tel. 0587-813 13 måndag – fredag kl. 08.00–12.00,
13.00–14.30. www.norabostader.se
Akuta fel som inte kan vänta till nästa vardag anmäler
du till SOS Alarm, 0587-104 11

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.
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