Välkommen till din studentbostad
i kvarteret Skördetröskan
HYRAN

Hyran betalas 12 månader per år. I hyran ingår värme, varmvatten, hushållsel, internet och
IP TV.

HEMFÖRSÄKRING

Vi uppmanar dig att skaffa en hemförsäkring. Vissa försäkringsbolag har förmånliga
erbjudande för studenter.

ANMÄL NY ADRESS

När du flyttar ska du anmäla din nya adress till Skatteverket.se. Det är kostnadsfritt.
Vill du att din post under en viss tid automatiskt ska skickas vidare till din nya adress
(eftersändning) kostar det extra. Du kan göra anmälan om eftersändning av post på Svensk
adressändrings hemsida; www.adressandring.se

TV, INTERNET OCH TELEFON

I hyran ingår IP TV, Bredbandsbolagets grundutbud samt internet Bredbandsbolaget 100
Mbit.
Vill du ha fast telefon kan du skaffa IP-telefoni.

NYCKLAR OCH ELEKTRONISKA NYCKELBRICKOR

Du får 2 nycklar till lägenheten, 1 nyckel till altandörren (om du bor på markplan), 2
tvättcylindernycklar och 2 nycklar till brevlåda. Behöver du fler nycklar eller nyckelbrickor
beställer du det av studentbovärden.

TVÄTTSTUGOR

Tvättstuga finns separat byggnad på gården. Bokningstavla utanför tvättstugan som baks
med bokningskolv. Efter avslutat tvättpass skall du städa efter dig. Maskinerna skall torkas av
och filter från torktumlaren rengöras.

SORTERING AV SOPOR

I Trollhättan tillämpas källsortering. Restavfall slängs i plastpåse, matavfall i papperspåse.
Påsarna slängs i rätt märkta sopkärl som finns fristående på gården. Knyt alltid dubbelknut så
att påsen inte går upp vid transporten till sopstationen. Grovsopor och skrymmande avfall
som inte ryms i ordinarie sophållare, slänger du på kommunens återvinningsstation Returen
på Håjums industriområde. Se www.trollhattanenergi.se för öppettider.

CYKLAR

Cykelförråd finns på gården intill tvättstugan.

BILPARKERING

Fri boendeparkering på markerade platser.

FÖRRÅD

Till varje lägenhet tillhör ett förråd som finns i separat byggnad på gården. Eget hänglås
krävs.

TA HÄNSYN TILL DINA GRANNAR

Det är inte tillåtet att spela hög musik eller ha högljudda fester. Detta gäller alla tider på
dygnet, men är särskilt viktigt nattetid.

NÄR DU SLUTAR STUDERA

Tänk på att du har 1 månads uppsägningstid för lägenheten så glöm inte att säga upp din
lägenhet i tid då du avslutar dina studier på Högskolan Väst.

