LANDSTINGSBOSTÄDER
I JÄMTLAND AB

Kv Fjällkon
Sollidenvägen 27-97
Tvättstuga
Tvättstugor finns i källaren på Sollidenvägen 69 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.
För Er som bor på Sollidenvägen 63 finns tvättstugan i källaren och bokas på lista vid
tvättstugan.

Lägenhetsförråd
I källaren på Sollidenvägen 55 och 69 finns lägenhetsförråd för Er som bor på Sollidenvägen
55 och 69. För övriga finns förrådet i direkt anslutning till bostaden. För uppgift om vilket förråd
som hör till lgh kontakta Maj-Lis Hurtig 063-126833 eller 070-2105375.

Cykelförråd
Förråd för cyklar sparkar etc. finns två st i varje garagelängorna, se skyltning.
OBS dörren skall alltid vara låst!

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

Internet
I samtliga Lägenheter 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 varje garagelänga finns ett soprum längst ut mot
Sollidenvägen, vid Sollidenvägen 55 finns ett mindre utrymme för grovsopor i soprummet.
Sopor som bildäck, bilbatteri eller möbler skall hyresgästerna själva frakta till kommunens
sopstation i Odenskog.
Tänk på att sortera rätt samt att lägga alla fraktioner i kärl. Om alla hjälps åt går det att hålla
soprummen rena.
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Trafik /Parkering
Parkering får endast ske på därför avsedda platser. Längst upp i området finns en allmän
parkering. P-platser med motorvärmaruttag finns vid Sollidenv 65 och 85. Tänk på att inte
lämna sladden i uttaget när Du inte har bilen ansluten.

Garage
Portarna till garagen skall vara stängda och låsta året om. Tänk på barnen
i området samt stöldrisken. Eftersom en öppen port ger tillträde till flera garage är det viktigt för
grannsämjan att alla stänger porten!

Uteplatser / Balkonger / Trapphus
Uteplatsen ar avsedd som en liten täppa till respektive lägenhet och får ej utan separat tillstånd
inhägnas. Var och en är ansvarig för skötseln inom "sitt" område.
Att balkongerna skottas och hålls rena är hyresgästens ansvar.
De gemensamma trapphusen (gäller ej Sollidenvägen 63) ska städas av hyresgästerna,
trappstäd ingår ej i hyran. Lämpligt att städa ca 2 ggr/månad per hushåll.

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

Ventilation
Lägenheterna är försedda med fläktstyrd frånluft med gemensam fläkt på taket. Tilluften
kommer in via ventiler i överkant fönster och vädringsfönster, frånluften evakueras ut via
fläktkåpa i köket, frånluftventil på toalett/bad samt i ytterligare något rum i vissa lägenheter. Det
är viktigt att hålla alla ventiler rena och öppna för att ventilationen skall fungera tillfredställande.

Husdjur
Husdjur skall hållas under uppsikt.

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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