2022 nov
Till samtliga hyresgäster,
Hej,

Tacksam om du tar dig tid att läsa igenom nedan, samt informerar de du har i din närhet.
Du har säkert hört att vi befinner oss i en svårare situation än tidigare när det gäller energi.
Energimyndighetens pågående kampanj heter ”Varje kWh räknas”. Deras mål är att alla minskar sin
energianvändning. Du hittar information om kampanjen under aktuellt på vår hemsida.
Vi på Bror Johansson & Co har tagit fram ett kommunikationspaket som heter ”Tillsammans Nr 1-6”. Genom
dessa utskick kommer vi att kommunicera ut till våra kunder med målet att tillsammans spara energi, öka
insamling av matavfall (bränsle till biogas), öka återvinning och spara på vatten.
Vi hoppas att ni uppskattar och ”hänger på” så vi tillsammans bidrar med vad var och en kan.
Viktigt! Vi vill poängtera att vi inte vill att någon skall frysa. Alla skall ha 20-21 grader i sin lägenhet/lokal. Det
är väldigt många bra saker vi redan gör men också många fler bra saker vi kan göra redan idag. Tillsammans!

Vad gör vi på Bror Johansson & Co?
o
o
o
o
o
o

Stänger aldrig av värmen i fastigheten – värmen styrs av utetemperaturen.
Investerar kontinuerligt i ny teknik och på klimatskalet (fasad & fönster) vid renovering.
Var bland de första fastighetsägarna som började med källsortering, redan på 80-talet.
Följer upp förbrukning av fjärrvärme, el, vatten, mm varje månad.
Lämnar matavfall (bränsle till biogas) till Göteborgs stad.
Informerar kunder och samverkar med olika aktörer.

Håll utkik, snart kommer våra utskick ”Tillsammans 1-6”
o
o
o
o
o
o

”Tillsammans Nr 1 Stäng alltid fönster när det är kallare ute än inne höst, vår vinter” ”Tillsammans Nr 2 för minskad energianvändning – i lägenheten”
"Tillsammans Nr 3 för minskad energianvändning - i tvättstugan"
"Tillsammans Nr 4 för ökad produktion biogas - matavfall/bränsle biogas"
"Tillsammans Nr 5 för minskat restavfall- i återvinningsrummet"
"Tillsammans Nr 6 för minskad förbrukning av vatten"

Första enkla, men mycket viktiga, tips:
o
o
o
o
o
o

Frosta av frysen. Fyll kylen med annat än bara luft. Kall luft rinner ut när du öppnar och stänger.
Stäng av saker som går på el när du inte är hemma.
Väldigt stor del av energiförbrukningen går åt till varmvatten som används till dusch/disk.
Alla element har en termostat/vred som skall användas. Har du ofta för varmt? Vrid ner termostaten i
stället för att vädra länge.
Lämna inte fönster öppet när det är mindre än 20 grader ute. Vädra bara en kort tid. Öppnar du fönster
när det är kallt, känner termostaten av den kalla luften. Elementet sätter igång och värmen stiger rakt ut
genom det öppnade fönstret. Sätt termostaten på elementet på 1:an när du vädrar.
Fler tips finns via Energimyndighetens kampanj ”Varje kWh räknas”.
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Trygghet, HEJ, trivsel och tillsammans är våra ledord!

