GODE RÅD TIL DIN BOLIG
Sådan sparer du på dit vand- og varmeforbrug
og sørger for, at du bor i et sundt indeklima.

SÅDAN VARMER DU OP

HUSK AT LUFTE UD

Hold temperaturen ensartet i hele boligen på 20-23 grader. Hver gang
temperaturen stiger én grad, bliver varmeregningen ca. 5 % dyrere.

Luft ud i din bolig 2-3 gange hver dag. Fugt i luften giver dårligt indeklima i
din bolig.

Alle radiatorer i sammenhængende rum bør indstilles ens. Det er bedre og
billigere, at flere radiatorer varmer lidt, end at én radiator er skruet op for
fuldt blus.

Når du lufter ud - lad vinduerne stå åbne i alle rum i 5 minutter, så den
dårlige luft kan komme ud, og den friske luft kan komme ind.

Skru gerne ned for varmen om natten, eller når du ikke er hjemme – men
ikke for meget. Gennemkolde vægge og møbler koster ekstra at varme op.
Flyt din sofa og andre møbler, så de ikke står lige op af radiatoren.
Brug ikke radiatorerne til at tørre tøj på. Det er spild af varme, og der
kommer fugt i din bolig.
Spørg dit driftsteam, hvis du er i tvivl.

Sluk dine radiatorer, når du lufter ud.
Dug på ruderne er et tegn på, at du lufter for lidt ud. Tør duggen af, så det
ikke udvikler sig til skimmelsvamp.
Brug altid emhætten, når du laver mad.
Luft altid ud, når du har været i bad. Hold
døren lukket til resten af boligen, mens du
lufter ud på badeværelset. Svab vandet på
fliserne ned i afløbet, så det ikke bliver til
fugt i luften.
Kontakt dit driftsteam, hvis du er i tvivl.

SPAR PÅ VANDET

SORTER DIT AFFALD

Undgå lange bade. En stor andel af dit vandforbrug bliver brugt til bad og
anden personlig hygiejne.

Det er vigtigt, at du sorterer dit affald. Det meste af dit affald kan
genanvendes, og det er godt for miljøet.

Luk for vandhanen, når du børster tænder.

Sorter dit affald og smid det i de rigtige containere. Der er opstillet
containere eller andre affaldsløsninger i din afdeling, så du har mulighed for
at sortere dit affald.

Et toilet, der løber, kan bruge næsten 300 liter vand i døgnet. Kontakt dit
driftsteam, så vi kan få det lavet.
Tjek om dine vandhaner drypper. En dryppende vandhane kan nemt bruge
20 liter vand i døgnet. Kontakt dit driftsteam, så vi kan få det lavet.
Madlavning - lad ikke vandhanen løbe, mens du forbereder grønsager m.m.
Brug et fad eller en balje i stedet.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal sortere eller aflevere dit affald, så
kontakt dit driftsteam, så vi kan hjælpe dig.

SÅDAN KONTAKTER DU PLUS BOLIG
Har du spørgsmål om din husleje
eller lignende?

Hvis du har spørgsmål til dine
forbrugsregnskaber (vand og varme)
eller lignende?

Kontakt team service på
bo@plusbolig.dk eller 96 31 41 75.

Kontakt team økonomi på
bo@plusbolig.dk eller 96 31 41 60.

Vil du ændre indretningen af din bolig,
eller har du andre byggetekniske
spørgsmål?

Har du brug for støtte og vejledning om
fx din økonomi, private forhold eller til at
skabe bedre trivsel i din afdeling?

Kontakt team byggeteknisk på
bo@plusbolig.dk eller 96 31 41 70.

Kontakt vores beboerrådgiver Ali Hassan
på ah@plusbolig.dk eller 25 19 29 73.

DRYPPER VANDHANEN, HAR DU PROBLEMER MED DINE INSTALLATIONER,
ELLER HAR DU SPØRGSMÅL OM DRIFTEN I DIN AFDELING?
Kontakt det driftsteam, du hører til:
Åbent alle hverdage kl.10.30 - 11.30. Mandag også kl.7.30 - 8.30.
Andre tider: send en sms og vi vender tilbage.

TEAM SV

Præstemarken 59
Tlf.: 98 18 42 84
Sms: 25 19 29 75
teamsv@plusbolig.dk

TEAM SØ

Hellevangen 57A
Tlf.: 98 14 51 16
Sms: 25 19 29 88
teamsoe@plusbolig.dk

TEAM VG

Doravej 109
Tlf.: 98 14 45 80
Sms: 25 19 29 86
teamvg@plusbolig.dk

Se mere på www.plusbolig.dk

TEAM MV

Løvstikkevej 89
Tlf.: 98 79 02 99
Sms: 25 19 29 93
teammv@plusbolig.dk

