LANDSTINGSBOSTÄDER
I JÄMTLAND AB

Kv Sparboken, Färjemansgatan 21, Brogränd 22 samt
Norra Gröngatan 8.
Tvättstuga
Tvättstugor finns i källaren på Brogränd 22, Färjemansgatan 21A-C och Norra Gröngatan 8.
Bokas med bokningscylinder på bokningstavla i källarkorridoren utanför respektive
tvättstuga.

Lägenhetsförråd
Förråden finns i källarvåningar men boende i byggnaden vid Norra Gröngatan har förråden
på vinden.

Cykelförråd
Förråd för cyklar sparkar etc. finns i källaren på adresserna Brogränd 22 och
Färjemansgatan 21D och Norra Gröngatan 8 med ingång från gården, se skyltning.
OBS Dörren skall alltid vara låst!

TV
Samtliga Iägenheter är försedda med uttag för TV. För aktuellt utbud och kanalplan se
www.comhem.se eller ring 0771-550000

Internet
I samtliga Iägenheter finns möjlighet till fast anslutning till internet. För aktuella villkor se
www.comhem.se eller ring 0771-550000

Kvarterslokal och gästlägenheter
Se www.jll.se/ Jobb och utbildning / Hjälp m boende/ Hyresgästinformation.

Sopor
Det nybyggda sophuset vid Brogränd erbjuder goda möjligheter att sortera soporna.
Där finns anvisningar var olika material ska slängas och här hämtar Du kompostpåsar.
Tänk på att inte lämna tex bildäck och bilbatterier, stora möbler mm. Borttransport av
den typer av sopor ombesörjer varje hyresgäst.

Garage
Gemensamt storgarage finns i källarplan.
OBS! Inga brännbara föremål får förvaras i garaget.
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Ventilation
Lägenheterna är försedda med fläktstyrd frånluft med gemensam fläkt på taket. Frånluften
evakueras via fläktkåpa i köket, frånluftsventil i toalett / bad samt i ytterligare något rum i
vissa Iägenheter. Det är viktigt att hålla alla ventiler rena och öppna för att ventilationen skall
fungera tillfredställande.

Husdjur
Husdjur skall hållas under uppsikt

Grillplats
På gården finns en grillplats. Lämna den i samma skick som du själv vill finna den.

Samlingslokal
I källarvåningen Färjemansgatan 21 finns en samlingslokal. För bokning se under rubriken
kvarterslokal.

Upplåsning
Upplåsning kan ske om Du låst dig ute.
Du skall kunna legitimera Dig och faktureras i efterskott för upplåsningen, priset är beroende
av vilken tid på dygnet tjänsten utförs.

För aktuellt nummer se telefonlistan.

G:\Gemensam\LABO\boinformation\Sparboken\Sparboken.doc

2011-02-15

