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Wallfasts nya el-bilar är av märket Mitsubishi i-MiEV (Mitsubishi innovative Electric Vehicle).

Information från Wallfast
Wallfast laddar bilen
Som ett led i miljöarbetet har Wallfast köpt
in elbilar till förvaltningen och dessutom
satt upp laddningsstationer på diverse platser.
Wallfasts nya el-bilar är av märket Mitsubishi
i-MiEV (Mitsubishi innovative Electric Vehicle).
Bilen kan köras ca 16 mil på en laddning, men
för säkerhets skull ska den laddas vid varje
stopp. För att ladda bilen ansluter man kontakten i laddningsstationen – det tar sju timmar att
ladda batteriet helt.
Två laddningsstationer finns nu på Wallfasts
huvudkontor och på ytterligare två platser
inom förvaltningen. Elbilen ger inga avgaser
vid körning. Motorn är 2-5 gånger mer effektiv
än bensin- och dieselmotorer och vi använder
”grön elektricitet”, som vatten-, vindkraft och
el från solceller, för att ladda bilen. Alla dessa
fördelar har gjort att Wallfast ser elbil som ett
självklart val!

För att ladda bilen ansluter man kontakten i laddningsstationen.

Laddningsstation till elbil.
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Lägenhetsnummer

Skydda dig mot lägenhetsinbrott

Under våren har Skatteverket samlat in lägenhetsnummer för att uppdatera folkbokföringen.
Ditt lägenhetsnummer står vid ditt namn på tavlan i entrén i din fastighet. Notera att det inte
handlar om samma nummer som står på din dörr
eller ditt hyreskontrakt.

Om du är bortrest, använd timer till lampor, ytterbelysning, radio etc. Be grannar att löpande
ta bort post, reklam och tidningar från golvet
innanför lägenhetsdörren eller från postboxen.
Se till att smycken, laptop, fotoutrustning,
klockor och andra värdesaker inte är lättillgängliga för tjuven. Fotografera värdesaker
och anteckna ex gravyr eller id-nummer så
att du kan få tillbaka dina saker om de hittas.

Göra rent fogar
Behöver kakelfogarna i ditt badrum eller kök
fräschas upp?
•
Använd miljövänlig fogrengöring
•
Följ husmorstipset:
Häll på ättika och låt dra i cirka 10 minuter.
Skrubba sedan försiktigt med en borste.
Läs mer på: www.husmorsknep.se

Tipsa polisen! Ser du något misstänkt, ring närpolisens tipstelefon, dygnet runt, på 114 14.

Du vet väl att du kan beställa en “Ingen Reklam”
-skylt från din fastighetsskötare? Skylten är framtagen av Wallfast för att vi ska få ett enhetligt
utseende i fastigheterna.

Var med och stöd EARTH HOUR

Brun pälsänger, Svart pälsänger och larv.

Ser du ohyra är du skyldig att
anmäla
Om du upptäcker skadedjur eller ohyra i din fastighet, t ex möss, pälsängrar, mjölbaggar eller
myror, är du enligt hyreslagen skyldig att anmäla
det. Kontakta omgående Anticimex på telefonnummer 08-517 634 00.
Se även www.anticimex.se

Osäker på sortering?
Vid Wallfasts senaste internrevision av miljöledningssystemet framkom att det i flera fastigheter råder oklarhet om hur sopor ska sorteras
i miljörummen. Vi försöker hålla våra informationsskyltar uppdaterade, men ser du att det på
något ställe fattas rätt information, är vi mycket
tacksamma om du felanmäler. Är du mer
intresserad av sopsortering, kan vi tipsa om en bra
webbsajt: www.sopor.nu

Vad vill du läsa om i Kvarteret?
Vi uppskattar dina synpunkter och idéer.
Maila info@wallfast.com

– en global klimat-manifestation med syfte att
skicka en politisk signal till makthavarna om att ta
klimatfrågan på allvar. Den 26 mars mellan
kl. 20.30 - 21.30 kan alla bidra genom att släcka
sina lampor och apparater för att påminna oss om
att spara energi. Läs mer på www.wwf.se

Viktig info om journummer
Information om vilket journummer som ska
användas vid akuta fel i fastigheten finns
på webben och på anslagstavlan i din portuppgång. Detta gäller akuta fel under icke
kontorstid.
Med akuta fel menas när det finns risk att
människor eller egendom kan skadas eller
att sanitär olägenhet kan uppstå. Övriga
utryckningar debiteras hyresgästen. Vänligen
respektera att journumret inte ska användas i
onödan.

Fastighetsbolaget Wallfast äger och förvaltar fastigheter,
huvudsakligen bostäder och kommersiella lokaler i Stockholmsområdet. Under 2002 påbörjades arbetet med
att miljöcertifiera fastighetsbeståndet enligt ISO 14001,
ett arbete som fortsätter med målet att inkludera alla
fastigheter. På hemsidan www.wallfast.com finns mycket
information för dig som hyresgäst.
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