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MILJÖARBETET  
FORTSÄTTER
Vi vill förvalta våra fastigheter långsiktigt och jobbar för en hållbar 
framtid. Vi har flera delar i vårt miljöarbete och en viktig del är att 
alla hyresgäster ska sortera sitt avfall. I eller i nära anslutning till alla 
våra fastigheter har du möjligheten att sortera ditt avfall och vi är 
glada att se att detta blir allt viktigare och en självklarhet för fler. 

Sortera alltid ditt restavfall, matavfall, plast, tidningar, glas, kartong, 
ljuskällor, metall, batterier, grovavfall och miljöfarligt avfall. Mer info 
om hur du sorterar hittar du på vår hemsida.

Fastighetsansvarig Lasse Gustavsson brinner för miljöfrågor och 
har flera miljöprojekt på gång i fastigheterna. 

- Jag är glad att se hur miljöfrågor blir 
allt viktigare och att allt fler sorterar sitt 
avfall. Hoppas att det snart är en själv-
klarhet för alla, säger Lasse. 

Ett återkommande problem i våra om-
råden är att det slängs plast i kärlet för 
matavfall vilket leder till att den inte blir 
tömd. Lasse tipsar om att ta två papper-
spåsar om ditt matavfall istället för att 
använda dig av en plastpåse.

Är du noga med att sortera ditt avfall?

Tina, hyresgäst på Framnäsgatan
 

- Ja och jag tycker att det är så viktigt 
med tanke på miljön. Jag har bott här i 
28 år, man märker att det blivit viktigare 
än då men samtidigt kan folk bli bättre. 
Alla borde bara ta ansvar och slänga 
rätt.

16-17 SEPTEMBER STÄNGT 
PÅ GRUND AV UTBILDNING

16–17 september har vi stängt på grund av utbildning. Vill du 
göra en serviceanmälan gör du det som vanligt på Mina sidor. 
På hemsidan hittar du också svar på de vanligaste frågorna. 

Stig, hyresgäst på Framnäsgatan

- Ja jag är noga med att sortera mitt 
avfall. Jag har bott här i 45 år och då 
fanns inte ens möjligheten att sortera 
här i huset men det gör det ju nu. Jag 
samlar även all min pant och lämnar till 
eran insamling till Stadsmissionen på 
Mejerigatan.

Avan, hyresgäst på Marklandsgatan 

- Jag sorterar alltid mitt avfall. Jag 
tycker det är en självklarhet med tanke 
på miljön.

Lasse i ett av miljörummen på Framnäsgatan.



SERVICEANMÄLANKONTAKTA OSS AKUTA ÄRENDEN

info@amlovs.se

031-40 04 40 (kl. 8.00-12.00)

Görs via Mina sidor,
www.amlovs.se. 

Vardagar 12.00-16.00
Jour: 0708-447 250
Kvällar och helger
SOS-Alarm: 031-344 12 70

MÅNGA SVAR PÅ HEMSIDAN
www.amlovs.se

I samband med att vi under våren gjorde om vår hemsida, fyllde vi den 
med mer information. Under hyresgästinformation hittar du nu svar på 
det mesta. 

Du har väl uppdaterat dina kontaktuppgifter?
Ibland behöver vi snabbt kunna informera och få tag på dig som bor hos 
oss och vi informerar allt mer genom SMS-utskick. Det är därför viktigt att 
vi har dina rätta kontaktuppgifter. Gå in på Mina sidor för att kontrollera 
eller ändra dina uppgifter.

I höst utför Tele2 (fd. Com 
hem) förändringar i TV-utbu-
det. Som tidigast 31 oktober 
återinförs TV10 och TV6 
utgår.

Läs mer på www.tele2.se. 

FÖRÄNDRINGAR I
KANALUTBUDET

Vilken sommar vi fick! 
Under sommaren produce-
rade våra fyra solcellsan-
läggningar hela 72 680 kWh 
el. Det motsvarar årsför-
brukningen av el för ca 20 
lägenheter!

S   LIG SOMMAR = 
MYCKET SOLENERI

CORONAVIRUSET
Situationen med coronaviruset ser 
bättre ut och många är äntligen 
vaccinerade. Trots det är det viktigt 
att hålla sig till de restriktioner som 
finns. Vi fortsätter att hålla avstånd, 
tvättar händerna ofta och stannar 
hemma vid minsta symtom. 

FÅR JAG HYRA UT I 
ANDRAHAND?
I samband med hösten och terminsstart ökar antalet frå-
gor och ansökningar om uthyrning i andrahand. För att 
få hyra ut sin lägenhet behöver man alltid ha hyresvär-
dens tillstånd, annars riskerar man att förlora hyreskon-
traktet.

För att få tillstånd till andrahandsuthyrning behöver du 
ha ett godtagbart skäl. Det kan t.ex. vara provsamboen-
de, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, särskilda 
familjeförhållanden eller längre utlandsvistelse. 

Du hittar information om reglerna som gäller och an-
sökningsblanketter på vår hemsida. Där finns också en 
checklista för vad som behövs i ansökan.

MILJÖTIPS
Förutom att sortera sitt avfall ordentligt finns det många saker man enkelt 
kan göra hemma för miljön. Här kommer några av våra tips:

Duscha snabbt och effektivt. Genom att duscha 4 minuter 
istället för 9 minuter sparar du 9 000 liter vatten per år. Det 
motsvarar nästan 50 badkar. Låt inte heller vattnet rinna när 
du tvålar in dig. 

Frosta av frysen. En frys med mycket is förbrukar upp till 30%  
mer energi.

Kör endast tvätt- och diskmaskinen när de är fulla istället för 
att tvätta/diska då och då.

Använd diskpropp eller balja vid handdisk. En rinnande vat-
tenkran innebär mellan 4-9 liter vatten per minut. 

Ställ inte in varma varor i kylen.
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