FÖR EN BÄTTRE MILJÖ
– TILLSAMMANS

SÅ HÄR ARBETAR VI
På Botkyrkabyggen jobbar vi aktivt med att minska vår miljöpåverkan. Sedan 2010 är vi ett miljöcertifierat företag. Det är ett
bevis på att vi uppfyller högt ställda miljökrav och arbetar aktivt
med att skapa en hållbar ekologisk utveckling.
För att få behålla certifieringen granskas vi regelbundet. Men vi
nöjer oss inte med att vara bra på detta område utan jobbar vidare
med ständiga förbättringar av vår verksamhet.
En målsättning, som sattes upp 2007, är att vi fram till år 2016
ska ha minskat energianvändningen med minst 20 procent. Hittills
har vi – i samarbete med er hyresgäster – lyckats sänka den med
drygt 14 procent. Det är bra tycker vi.
Och ju fler vi är som jobbar mot samma mål, ju snabbare kan vi nå
resultat. Något som vi alla tjänar på.
I denna broschyr kan du läsa lite om Botkyrkabyggens miljöåtgärder de senaste åren. Du kan också få en hel del tips om vad du
själv kan göra för att bidra till en gladare och mer hälsosam miljö.
Tillsammans kan vi åstadkomma mycket!

EGET VINDKRAFTVERK
Sedan 2011 äger Botkyrkabyggen ett
vindkraftverk i Dalarna. Från det får vi
el så att det räcker till alla våra tvättstugor, hissar, p-platser och belysning
på gårdar.
MILJÖVÄNLIGA BILAR
Alla nya tjänstebilar i Botkyrkabyggen
är miljöbilar. En del av dem går på gas
som kommer från Himmerfjärdsverket
och tillverkas av slam från avlopp och
matavfall.
MINDRE FARLIGA KEMIKALIER
I arbetet används kemikalier av olika
slag. Sedan en översyn av dessa in-

leddes 2009 har antalet minskat med
drygt två tredjedelar.
MINSKAD ENERGIANVÄNDNING
Införandet av miljötvättstugor 2012
minskade förbrukningen av el och
vatten i tvättstugorna med cirka 24
procent.
SORTERING AV AVFALL
Under 2013 öppnades åtta rum
speciellt avsedda för miljöfarligt avfall.
Rummen är öppna två timmar i veckan, då personal finns på plats för att
ta emot sådant som inte får lämnas i
vanliga grovsoprum, till exempel färgrester, olja och lösningsmedel.

TROR DU INTE ATT DINA INSATSER GÖR
SKILLNAD? TÄNK DÅ PÅ ATT…
… 11 pantade burkar sparar
energi som motsvarar
5 minuters dusch.
… 1 konservburk som återvinns spar energi som räcker
till 7 timmars tv-tittande.

DU KANSKE UNDRAR VAD DU SJÄLV
KAN DU GÖRA FÖR MILJÖN? DET
FINNS MYCKET! HÄR FÖLJER NÅGRA
FÖRSLAG:
•

Sortera ditt avfall – lämna det som går till återvinning

•

Duscha istället för att bada, eller duscha kortare tid

•

Byt ut glödlampor mot lågenergilampor – de håller längre och drar
mindre energi

•

Stäng av TV, dator och andra apparater helt när de inte används.
Undvik stand by-läge

•

Gå, cykla eller åk kollektivt istället för att ta bilen

•

Felanmäl kranar och toaletter som läcker

… matavfall från 1 familj kan
hålla 1 lampa lysande i mer
än 5 dygn om det rötas.
… 1 kilo tidningar som återvinns spar energi som räcker
till ett 4,5 månader långt
mobilsamtal.
… om alla värmeljusformar
återvanns, skulle man på ett
år få 225 ton aluminium.
Det räcker till att göra 18
750 cyklar.

STÄDA SNÄLLT!
Oavsett om det är storstädning på gång eller bara en liten uppfräschning kan
det vara bra att välja bort rengöringsmedel med farliga kemikalier. Det finns en
mängd så kallade husmorstips som gör hemmet lika rent och väldoftande med
endast naturliga hjälpmedel.

MÅNGA DROPPAR SMÅ …
Bor man i ett land där det finns fri tillgång på rent vatten tänker man kanske inte
på hur dyrbart det faktiskt är. Här nedan följer fyra tips som hjälper dig att hålla
koll på din vattenförbrukning.
FELANMÄL ALLTID SÅDANT
SOM LÄCKER
En droppande kran kan på en dag dra
lika mycket energi och vatten som en
dusch – till ingen nytta alls…
Står kranen och droppar ett helt år
motsvarar det 100 vattenfyllda badkar.
I en läckande toalett kan över 1 000
liter vatten per dygn försvinna i onödan. Det är lika mycket som sju fulla
badkar – på bara 24 timmar!
DISKA INTE UNDER RINNANDE
VATTEN
Om du diskar i en kvart under rinnande varmvatten går det åt 75 liter.
Använd istället balja eller diskpropp.

STÄNG AV VATTNET NÄR DU
BORSTAR TÄNDERNA
Bara genom att låta vattnet stå och
rinna när du borstar tänderna gör
att sex liter vatten per minut slösas i
onödan.
DUSCHA SNABBT OCH
EFFEKTIVT
En kort dusch på fem minuter istället
för en kvart kan minska årsförbrukningen för varmvattnet med 500
kilowattimmar per person.
Stäng av vattnet när du tvålar in dig
och tvättar håret. Använd en duschtimer om du vill hålla koll på tiden.

MIKROVÅGSUGN
Blanda saften från en citron med
vatten i en skål och ställ in i mikron.
Kör på full effekt cirka en minut. Den
ingrodda smutsen löses upp och kan
enkelt torkas bort med en trasa.
VÄGG OCH SKÅPLUCKOR
Blanda flytande såpa och vatten i en
sprayflaska. (En del såpa, två delar
vatten) Spraya och torka nerifrån och
upp för att undvika rinnmärken.
UGN
Blanda flytande såpa och vatten enligt
beskrivning ovan och häll i en sprayflaska. Spraya ugnen invändigt. Sätt
ugnen på 100 grader och låt stå i 20
minuter. Stäng av och låt svalna. Därefter kan du enkelt torka bort ingrodd
smuts med en fuktig svamp eller trasa.
BADKAR
Ingrodd smuts i badkaret? Dela en
grapefrukt på mitten, häll på lite salt på
snittytan och gnid på smutsfläckarna.
Skölj med duschslangen.

KÖKSVASK
Luktar det illa ur köksvasken? Koka
ett par deciliter vinäger och häll ner i
vasken.
DISKTRASA
Du kan enkelt förlänga livet på din
disktrasa genom att koka den i vatten
med lite diskmedel i. Detta gör att alla
bakterier dör.
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