Välkommen till Anderstorp!

ÄGARE/FÖRVALTNING

Fastighetsägare är Akka Egendom, fastigheten sköts och förvaltas av
Riksbyggen.

BYGGÅR

Mellan 1960 - 1989

NYCKLAR

Du får 3 st. nycklar när du flyttar in och bor du på Allégatan, Månsgatan
eller Torsplan får du även en blipp för att boka tvättstuga.

TVÄTTSTUGA

Bor du på Allégatan, Månsgatan och Torsplan bokar du tvättstuga genom att
använda din blipp. Man kan bara boka en tvättid åt gången och har 5 tvättar
varje månad. Bor du på Krokusvägen eller Solrosvägen har du tvättmaskin i
lägenheten.

HUSHÅLLSSOPOR

Hushållssopor slängs i behållare som finns i anslutning till varje område. I de
fall där det finns ett soprum så behöver du bara använda din lägenhetsnyckel
för att komma in.

ÅTERVINNING

All återvinning transporteras av hyresgästen själv till återvinningscentral.

TV/BREDBAND

Genom antennkabeln har du tillgång till ett 20-tal analoga kanaler och för
detta behöver du inte någon digitalbox, det behöver du bara om du själv
vill teckna ytterligare kanaler. I alla lägenheter finns bredbandsuttag och
för att välja leverantör du vill teckna går du till Svenska Stadsnäts
hemsida och söker på tillgängliga leverantörer i Gislaved. Om du får
problem med TV:n ringer du till Sappa: 077 – 444 47 44. Om du får
problem med internetanslutningen kontaktar du ditt bredbandsbolag.

HUSHÅLLSEL

Beroende på var du bor ingår olika saker i hyran och du behöver teckna vissa
abonnemang själv. På Allégatan, Torsplan och Krokusvägen tecknas själv
abonnemang för hushållsel. På Solrosvägen tecknar du själv värme och
hushållsel. Bor du på Månsgatan tecknar du inget själv, el, värme och vatten
är inkluderat i hyran.

FÖRRÅD

Ett förråd finns till varje lägenhet, antingen i anslutning utomhus eller i
källaren beroende på var man bor. Till lägenheterna på Månsgatan 1-48 finns
inget tillhörande förråd.

BRANDVARNARE

I alla lägenheter ska det finnas en brandvarnare monterad. Kontrollera
funktionen på denna då och då. Fungerar den inte trots batteribyte, eller om
du saknar en – kontakta oss!

KONTAKTUPPGIFTER
Felanmälan/hyresfrågor: 0771-12 00 13 (hanteras av vår samarbetspartner Riksbyggen)
Fastighetsjour: 0771- 12 00 13
(akuta ärenden utanför ordinarie kontorstid, t.ex. helt strömlös lägenhet, totalstopp i avlopp eller
vattenläckage)

E-post: gislaved@akkaegendom.se

Hemsida: www.akkaegendom.se

