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Hyresregler för vår lägenhet
Rökning
Det är rökförbud i lägenheten och på balkongen.

Ankomstkontroll
Kontrollera att det är städat och att sängkläderna är borta ur sängarna när ni
anländer.

Tystnad
Tänk på grannarna som kanske inte har semester nu och behöver sova, så
sänk volymen ordentligt efter 22.00.

Djur
Inga husdjur är tillåtna och mata ej lösdrivande katter eller hundar. Inte heller
duvor etc.

AC
Under din vistelse ska du njuta av din ledighet, men använd inte
luftkonditioneringen (Ac'n) mer än nödvändigt. Stäng ALLTID av den när ni
går ut också!

Varmvatten
Spar på varmvattnet! Låt ej vattnet stå och rinna i onödan vid diskning etc. En
balja finns för att skölja disk.

Poolen
Respektera öppettiderna för poolen, d.v.s. 10.00 - 22.00.
Dusch (inte bara avsköljning med vatten) innan bad i poolen är obligatoriskt. Sololja och
krämer får inte finnas på kroppen. Det ställer till stora problem med reningen av
poolvattnet.

Om något går sönder
Går något sönder av inventarierna så gå upp i byn och köp nytt! Meddela
någon i Spanien-kommittén om det är något annat fel på inventarierna.

Hemgång
Innan ni lämnar lägenheten för hemgång; vrid av kranen till diskmaskinen
under diskbänken. Stäng alla fönster och lås dessa. På altanen så skruvar ni igen dessa
också med vreden. Dra ner jalusin till altandörren och sovrummet som vetter ut mot
gatan.
Se till att lämna lägenheten i det skick som du tog över den, städad och
sängkläderna urplockade och lagda i den tvättsäck som finns. I köket skall allt
vara insatt i respektive skåp.
Stäng även taket i ena duschrummet med veven som finns där. Där skall också
jalusin dras ner. Även i köket. Dra ur sladdarna till kaffebryggaren, vattenkokaren och
TV'n. Se även till att lämna toapapper kvar och en flaska vatten i kylen. Minst en på 1 ½
liter, tack.

Var rädd om vår lägenhet!
Tänk på att vara rädd om lägenheten som vi alla tillsammans äger och
förvaltar genom vår personalklubb!

Vid problem
Vid akuta problem ring; Catrine 619 564 292 eller 966 347 049
Vid mindre problem och frågor; S-O Elfving 0046 70 215 95 10 eller
Ove Sandert 0046 70 396 71 33
Spanienkommittén GSP
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