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– Det blir en miljövänlig start 
på nästa år, konstaterar Anders 
Blomqvist, uppföljningsman på 
Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Stockholms stad ger en miljöbils-
premie motsvarande 90 000 kronor 
för varje elbil, medan staten 
skjuter till 40 000 kronor i super-
miljöbilspremie per elbil.

En laddning räcker 15 mil
Anders Blomqvist provkörde en 
elbil av aktuellt märke under tre 
normala arbetsdagar i oktober.

– Jag upplevde ingen räckvidds-
ångest. Bilen klarar hela dagen 
på en laddning – 15 mil blandad 
körning. Sedan, under natten, 
laddas batteriet i garaget. Och du 
behöver inte lägga tid på att tanka.

Laddtiden från tomt batteri till 
fulladdat varierar beroende på 
vilken utrustning och tillgång till 
laddningsmöjligheter som fi nns 
till hands – från 30 minuter upp 
till cirka tio timmar. Förbrukningen 

Micasa Fastigheter leasar tre elbilar

av el vid normal körning är cirka 
1,5 kWh/mil. När laddningen börjar 
ta slut, varnar elbilen.

Tyst och mjuk körning
Allt fl er laddstationer för elbilar 
har börjat sättas upp i Stockholm. 
Information om var de fi nns, går 
att fi nna bland annat på nätet. 
Det fi nns även möjlighet att lägga 
in på elbilarnas inbyggda skärm 
var laddningsstationerna fi nns.

Anders Blomqvist ser fl era 
fördelar med elbilen.

– Den går tyst, mjukt och är 
piggare än de fl esta bensindrivna 
bilarna upp till 80 kilometer i 
timmen. Och så har åtminstone 
de elbilar vi ska leasa automatlåda, 
vilket är en fördel i stadstrafi ken.

Dessutom – elbilen har ett slags 
poängsystem som bedömer hur 
smart och snålt föraren kör.

– Det blir lite av en sport att 
komma så långt som möjligt på 
en laddning.

Micasa Fastigheter har skrivit ett fyraårigt leasingkontrakt på tre 
elbilar. Bilarna, som är av märket Renault Zoe, kommer att börja 
rulla på Stockholms gator lagom till årsskiftet.

Snabbladdning, Norr Mälarstrand. 
Foto: Fortum
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Snöröjning och halkbekämpning 

Om du skulle upptäcka brister i snöröjningen kring  
Micasas fastigheter, kontakta Micasas felanmälan på  
tel: 08-508 360 01 eller via e-post: felanmalan@micasa.se.

Nedan finner du information och kontaktuppgifter som  
är bra att ha till hands när kyla och snö slår till.

Kylan har dragit in och snön fallit. För att du i vinter ska  
kunna vistas utomhus på ett så säkert sätt som möjligt  
kring Micasas fastigheter, snöröjer och halkbekämpar  
våra entreprenörer vid entréer och innergårdar. 

Visst är det stämningsfullt med levande ljus, men inte helt  
ofarligt. Bortglömda ljus orsakar många bostadsbränder  
under vintermånaderna. Tänd gärna ljus, men kom ihåg  
att släcka dem. 

Några tips från Stockholms Brandförsvar om hur du kan  
minska risken för bostadsbrand: 

Du ska aldrig lämna levande ljus utan uppsikt.  
Släck dem när du lämnar rummet!
Ta alltid en extra runda innan du lämnar bostaden för att 
se att alla levande ljus är släckta och spisen är avstängd. 
Använd ljusstakar och ljusprydnader som inte kan börja brinna. 
Lämna aldrig barn eller husdjur ensamma med levande ljus. 
Se till att det finns brandvarnare i bostaden – gärna flera –  
och kontrollera att de fungerar. Brandvarnaren ska vara  
placerad i taket, läs instruktionerna.
Ställ inte ut brännbart material i trapphuset. Det är din väg  
ut om det börjar brinna! 
En brandfilt och en 6 kg pulversläckare bör varje hem ha. 
Ring alltid 112 om du upptäcker en brand eller om någon är i fara. 

Källor: MSB, Brandskyddsföreningen, Sveriges räddningstjänster och Storstockholms Brandsförsvar.
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Kom ihåg att släcka ljusen 

När det blir mörkt och  
halt utomhus, använd  
reflexer och gärna broddar. 
Om du skulle upptäcka  
brister i snöröjning och  
halkbekämpning på 
Stockholms gator och  
trottoarer, ring Stockholms 
trafik- och utemiljös  
felanmälan: 08-651 00 00. 
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Ta in din cykel i cykel-
rummet under vintern för 
att den inte ska komma till  
skada eller vara ett hinder  
vid snöröjningen. 
För att anmäla istappar  
eller risk för takras där  
du bor, ring Stockholms  
stads istappstelefon,  
tel: 020-47 82 77. Med din 
hjälp kan istappar och snö 
på taken hanteras snabbare.  
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