
Telge Bostäder först i Sverige med miljötvättstuga
Tvätta utan tvättmedel och ändå få rena kläder? Ja, man kan välja bort kemikalier i tvätten om man istället använder avjoniserat
vatten – något som nu är verklighet i Telge Bostäders nya, miljövänliga tvättstuga i Mariekäll i Södertälje.

Nu har den gamla, nedgångna tvättstugan i källaren på Fribovägen i Mariekäll ersatts av en ny, fristående modulbyggnad i markplan. Själva
byggnaden är gjord av återvunnen termoplast och organiska träfibrer. Den är underhållsfri och när den väl rivs någon gång i framtiden mals
väggarna ner och återvinns till nya väggpaneler. Miljön i tvättstugan är handikappanpassad med bland annat höj- och sänkbara arbetsbord.

Två av de tre nya tvättmaskinerna använder avjoniserat vatten i stället för kemikalier. Via ett filtersystem omvandlas vattnet till ultrarent
vatten som gör tvätten ren och mjuk med en fräsch, neutral doft – utan att irritera allergiker eller belasta miljön. Eftersom inget tvätt- eller
sköljmedel används finns ingen risk för överdosering, något som annars starkt bidrar till slitaget på både kläder och tvättmaskiner. Både
själva tvättstugan och maskinerna är dessutom mycket energisnåla.

- Våra hyresgäster på Fribovägen har länge önskat en ny, mer tillgänglig tvättstuga. Det är förstås roligt att kunna tillmötesgå deras
önskningar och dessutom göra det med ett extra stort miljö- och hållbarhetsfokus, berättar Gönul Halef, förvaltare på Telge Bostäder och
Telge Hovsjö

Tekniken med avjoniserat vatten är ny för Telge Bostäder men används redan av andra fastighetsägare med gott resultat. Däremot är
Telge Bostäder först med att installera själva byggnaden som är återvinningsbar. Det, i kombination med kemikaliefria maskiner, blir ett helt
nytt koncept för miljövänlig tvätt.

- Fungerar det nya konceptet bra och våra hyresgäster är nöjda, kan vi använda samma metod i flera områden. Vi hoppas också kunna
inspirera andra fastighetsägare till att göra liknade miljösatsningar. Vi har redan fått många förfrågningar om studiebesök, säger Gönul.
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