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Båstadhem AB går med i
Allmännyttans Klimatinitiativ
Båstadhem har beslutat att gå med i
Allmännyttans Klimatinitiativ, ett
gemensamt upprop för att minska
utsläppen av växthusgaser.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

Allmännyttans branschorganisation Sveriges
Allmännytta har lanserat klimatinitiativet, som
uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i
Sverige att bidra konkret till klimatomställningen.

- Bränslen i egna pannor
- Drivmedel i egna och leasade bilar samt
arbetsmaskiner.
- Köpt energi, dvs el och fjärrvärme.

Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och
att energianvändningen minskar med 30 procent.

185 företag med sammanlagt 715 500 lägenheter har hittills anslutit sig till Allmännyttans
Klimatinitiativ.
Nu går även Båstadhem med i Klimatinitiativet.

– Det här gör vi för att värna om miljön och våra
barns framtid, säger Dennis Karlsson, Drift &
Teknikchef

•

En fossilfri allmännytta senast år 2030.

Hur definieras begreppet fossilfri och vad
innebär det?
För att räknas som fossilfri ska bostadsföretaget vara fossilfritt inom följande
områden:

•

30 procents lägre energianvändning till
2030 (räknat från år 2007).

Att vi inom allmännyttan tar ansvar i klimatfrågan känns både självklart och angeläget.
Särskilt efter budskapet från FN:s klimatpanel
om att det krävs stora och snabba utsläppsminskningar för att nå Parisavtalets
1,5-gradersmål.
Allmännyttan kan i kraft av både sin storlek och
sin förmåga att samverka bidra till att minska
utsläppen av växthusgaser.
Världen står inför en oerhört stor klimatutmaning, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges
Allmännytta.

Båstadhems Ordf Gitte Dahlin & VD Lisbeth Nilsson

Varför ska jag
sortera mina
sopor?

Dina sopor kan innehålla både
värdefulla och farliga ämnen.
Genom att sortera kan vi spara
massor av resurser och skydda både
människor och miljö.
När du sortera dina sopor väl kan farliga ämnen
tas om hand på ett säkert sätt.
Därmed skyddas människor och miljö.

Genom att hålla isär olika material kan det mesta
också återvinnas så att det kan bli nya produkter.
Vi sparar energi och naturresurser genom att
använda materialen flera gånger.
När vi att sortera vårt avfall minskar dessutom
det avfall som riskerar att hamna på deponi, soptipp.
Tro det eller ej men det är ett lagbrott att inte
sortera sina sopor.

Att felsortera eller lägga
kartonger och grovsopor i
soprummen kan bli dyrt.
Båstadhem tar ut en avgift på
1000kr på felsorterade sopor.
HJÄLP oss att
hålla rent i DITT
soprum !
Skräp som slängs i naturen
riskerar att läcka farliga ämnen.
De mesta ta även lång tid att
bryta ner:
Glas – 1 miljon år
Plast – 450 år
Aluminium – 200-500 år
Plastbestruket papper – 5 år
Fimpar – 1-5 år
Papper – 6 månader

info från sopor.nu

Bra betyg i kundundersökningen
AktivBo
Båstadhem AB har fortsatt högt
förtroende hos hyresgästerna,.
Det visar årets stora kundundersökning som vi gjorde med AktivBo i
höstas.

Svarsfrekvensen var 62%. Detta är någon procent
lägre än vid undersökningen 2017,(68,1%).
Svarsprocenten ses som fantastiskt hög i
jämförelse medmånga andra bolag.
Glädjande kan vi konstatera att Båstadhem har
höjt sina betyg på många område som t ex
utemiljö, mejlhantering, kundtjänst och hur vi
håller våra löften jämfört med senaste kundudersökning som gjordes 2017.

Serviceindex innebär följande:
•
•
•
•

Ta kunden på allvar
Trygghet
Rent och snyggt
Hjälp när det behövs

Det som vi tyvärr måste kämpa vidare med
tillsammans är städning i soprum och tvättstuga.
Svaren i hyresgästenkäten är betydelsefulla för
fortsatt arbete och utveckling i våra
bostadsområden.
Vi kan på detta vis identifiera förbättringsområden och få hjälp med att prioritera åtgärder
inför kommande år.

Vi är mycket glada över att vårt arbete uppskattas
och det ger oss ytterligare ny energi till fortsatt
bra arbete framöver.

Produktindex innebär följande:
•
•
•
•

Profil
Attraktivitet
Valuta för hyran
Övrigt

Nya Sandbäcksvägen - Vi bygger för framtiden
Arbetet på Sandbäcksvägen är i
fullgång och vi har redan börjat
med uthyrningen!
Är ni intresserade av en ny och
fräsch lägenhet mitt i Förslöv?
Sök lägenhet via Mina Sidor på
www.bastadhem.se

Rätt mängd tvättmedel?
Nu har vi fått självdoserande tvättmaskiner på Bivägen och Astrakanvägen
i Båstad.
Våra tvättmaskiner med smarta sensorer
kalkulerar den exakta dosen av tvättmedel
utifrån tvättmaskinens belastning och
tvättmängd.
Maskinerna håller längre och ni slipper gamla
rester av tvätt och sköljmedel från grannen
som tvättade innan dig.
Inget tvättmedel går till spillo - det är bra för
din plånbok och för miljön.

HJÄLP TILL

ATT HÅLLA
RENT & SNYGGT
I DIN TVÄTTSTUGA

Fel i din bostad?

Felanmälan gör du snabbast
och smidigast på vår hemsida.

1. Gå in på www.bastadhem.se
2. Klicka på Felanmälan
3. Logga in på Min Sida
4. Fyll i formuläret
KLART!

Fridhemsvägen 7A
269 31 BÅSTAD
Just nu tar vi bara emot
bokade besök.

0431-750 30

Telefontid:
Måndag-Fredag 10-15
Lunchstängt: 12-13

Felanmälan

www.bastadhem.se
Telefon: 0431-31 10 37
Måndag-Söndag

