LANDSTINGSBOSTÄDER
I JÄMTLAND AB

Kv Filosofen,
Köpmangatan 6
Tvättstuga
Tvättstuga finns i källaren och bokas med en ”tag” (plastbricka), man bokar tvättstugan på
den bokningstavla som finns uppsatt intill dörren till tvättstugan. Sätt din ”tag” mot tavlan och
följ de instruktioner som då visas. Det finns även möjlighet att boka tvättstugan via webben.
Kontakta förvaltare för inloggningsuppgifter, se separat telefonlista.

Lägenhetsförråd
Förråden ligger i källaren.

Cykelförråd
Förråd för cyklar sparkar etc. finns i källaren med ingång från parkeringsytan.

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

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

Sopor
I området tillämpas källsortering av sopor. I soprum/sophus finns närmare information i
vilka fraktioner de ska sorteras.

Trafik /Parkering
Parkering får endast ske på därför avsedda platser och absolut inte uppe på gården då ytan
ej är byggd för biltrafik.
Motorvärmarsladdar får under inga omständigheter lämnas kvar i eluttaget då bilen ej är
ansluten, tänk på barnen i området.

Garage
Några garage finns i källarplan med infart från parkeringsytan.
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Ventilation
Samtliga Iägenheter är försedda med fläktstyrd frånluft med gemensam fläkt på taket.
Tilluften kommer in i ventilationsöppningar i överkant fönster eller vädringsfönster, frånluften
evakueras ut via fläktkåpa i köket samt frånluftventil på 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.

Kvarterslokal och gästlägenheter
Se www.jll.se/ Söka jobb / Hjälp m boende/ Hyresgästinformation.

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.
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