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SANDVIKENHUS
راهنمای مستأجران

به عنوان یک مستأجر جدید Sandvikenhus خوش آمدید! ما قول می دهیم حداکثر تالش خود 
را انجام دهیم تا مطمئن شویم از اینکه مستأجر ما هستید لذت ببرید و زندگی در اینجا تا آنجا 

که ممکن است راحت و بدون دردسر باشد. اما برای اینکه همه چیز واقعاً عالی باشد، به کمک 
شما نیاز داریم. ما تعدادی راهنمایی عملی و پاسخ هایی را به هرگونه سؤالی که ممکن است در 

مورد اجاره خود داشته باشید جمع آوری کرده ایم.

زندگی در یک ساختمان چندطبقه با افراد دیگر به این معنی است که همه ما باید مالحظاتی 
داشته باشیم و قوانین مشترک خاصی را رعایت کنیم. امیدواریم این متن را به عنوان سخنرانی 

از طرف ما تلقی نکنید، بلکه آن را به عنوان راهی برای کمک به ایجاد یک محیط زندگی 
لذت بخش تلقی نمایید.

وقتی از چیزی در مورد اجاره خود مطمئن نیستید، از راهنمای مستأجر به عنوان یک مرجع 
استفاده کنید. اطالعات بیشتر بر روی وب سایت ما به نشانی www.sandvikenhus.se در 

دسترس است.
 با تقدیم احترام

Sandvikenhus
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در هنگام جابجا شدن باید به چیزهای زیادی فکر کرد. 
فقط نباید برنامه ریزی بسته بندی و تمیز کردن را انجام 
بدهید، بلکه باید خدمات شهری را سفارش داده و تغییر 
آدرس خود را ثبت کنید. در اینجا چند راهنمایی برای 

آسان تر کردن جابجایی شما آمده است.

تغییر آدرس
مطمئن شوید که تغییر آدرس خود را در هنگام جابجا شدن 
ثبت کنید. نه تنها مفید، بلکه ضروری است که هر شخصی 
آدرس فعلی خود را ثبت کند. شما می توانید کار ثبت را در 

adressandring.se انجام دهید. 
همچنین می توانید ارسال موقت پست را به ویالی تابستانی 

سفارش دهید، یا اطالع دهید که در زمانی که نیستید، بسته های شما 
نگهداری شود.

AUTOGIRO
Autogiro خدماتی است که اجازه می دهد اجاره شما به طور 

 Autogiro .رایگان در آخرین روز هر ماه از حسابتان منتقل شود
به این معنی است که همیشه مطمئن خواهید بود که اجاره تان به 
موقع پرداخت می شود. تنها کاری که باید انجام دهید این است 

که مطمئن شوید چند روز قبل از مهلت پرداخت اجاره، پول در 
حسابتان باشد. 

از فرم درخواست autogiro در پشت این کتابچه برای ارائه 
درخواست خود استفاده کنید. یا می توانید با ما تماس بگیرید، و ما 

یک فرم درخواست را برای شما ارسال می کنیم.

دورریختنی ها
شما احتماالً چیزهایی دارید که الزم است در هنگام جابجا شدن 

 Gästrike آنها را دور بریزید. دورریختنی های خود را به
återvinnare بدهید؛ آدرس و ساعات کاری آنها در 

gastrikeatervinnare.se درج شده است.

بازرسی
هنگامی که جابجا می شوید یک نسخه از گزارش بازرسی تهیه 
شده در هنگام خروج مستأجر قبلی به شما داده می شود. مطمئن 

شوید که گزارش صحیح است و هرگونه اختالف را ظرف هشت 
روز )با احتساب روز جابجایی خود( به ما اطالع دهید، در غیر 

این صورت ممکن است مجبور به پرداخت هزینه خسارت هایی 
شوید که مستأجر قبلی وارد کرده است. 

پهن باند
به عنوان مستأجر، به یک شبکه کابلی باز در ساختمان خود 

دسترسی دارید. این بدان معنی است که شما می توانید بین 
ارائه دهندگان خدمات و اشتراک های مختلف مربوط به تلفن، 

تلویزیون و اینترنت انتخاب کنید و به دلیل اینکه از کابل فیبر 
نوری استفاده شده است سرعت اینترنت واقعاً زیاد است. همه چیز 

به اشتراکی که انتخاب می کنید بستگی دارد.
 خدمات پهن باند را در نشانی زیر سفارش دهید

sandvikenhus.se. اگر با پهن باند یا تلفن اینترنتی مشکل 
داشتید این نقص را به ارائه دهنده خدمات خود گزارش بدهید، نه به 

 .Sandvikenhus

صورتحساب الکترونیکی
شما می توانید اعالمیه اجاره خود را به عنوان یک صورتحساب 

الکترونیکی دریافت کنید. برای فعال شدن این خدمات، وارد 
اینترنت بانک خود شوید.

قرارداد تأمین برق
همه مستأجران اشتراک برق خانگی مخصوص به خود را دارند. 

این بدان معنی است که شما تأمین کننده برق خود را انتخاب 
می کنید، و اگر جابجا شدید باید خودتان این جابجایی را نزد 

تأمین کننده برق خود ثبت کنید.

ورودی ها )نگاه کنید به راه پله ها(

جابجا شدن
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تمیز کردن در هنگام جابجایی
اگر به عنوان یک مستأجر تازه جابجا شده اید و از وضعیت تمیز 
کردن ناراضی هستید، باید فوراً یک گزارش نقص ارسال کنید.

گاراژ
فضاهای گاراژ از طریق وب سایت ما اجاره داده می شود. از 
گاراژ تنها می توان برای وسایل نقلیه استفاده کرد نه به عنوان 
فضای انباری. به یاد داشته باشید، شما نمی توانید مایعات قابل 

اشتعال یا گپسول های گاز را در گاراژ نگهداری کنید.
شستشوی خودرو در جاده ورودی به گاراژ/فضاهای پارکینگ 

ممنوع است زیرا آب کثیف حاوی مواد مضری است که بدون 
اینکه تصفیه شود به نزدیکترین مجرا تخلیه می شود.

بیمه خانوار
شما باید بیمه خانه را برای پوشش هرگونه صدمه به اموال خود 

به عنوان مثال در صورت بروز آتش سوزی یا دزدی تهیه کنید. این 
بیمه همچنین شامل چیزهایی است که در انبار یا فضاهای دیگر 

دارید. مستقیماً با شرکت بیمه خود تماس بگیرید. 

وب سایت
 Mina ما این اطالعات را برای مستأجران خود در بخش

Sidor در sandvikenhus.se گردآوری کرده ایم.
برای دسترسی به Mina Sidor به عنوان مثال برای ابراز 
عالقه به اجاره کردن آپارتمان، باید ابتدا به عنوان یک کاربر 

ثبت نام کرده باشید. شما به عنوان مستأجر ما، همچنین به 
عملکردهای دیگری مانند بررسی مانده موجودی اجاره خود و 
گزارش های نقص دسترسی دارید. همچنین می توانید اطالعات 

تماس با اعضای شورای مستأجران و نمایندگان داوطلب 
صاحبخانه در منطقه خود را پیدا کنید و یادداشت بحث های برگزار 

شده در جلسات را مطالعه نمایید.

)Autogiro اجاره )همچنین نگاه کنید به
اجاره باید همیشه پیشاپیش پرداخت شود. باید حداکثر در 

آخرین روز کاری قبل از شروع هر ماه تقویمی پرداخت شود. 
ساده ترین راه برای پرداخت از طریق صورتحساب الکترونیکی 
یا autogiro است. از فرم درخواست autogiro در پشت این 

 کتابچه برای ارائه درخواست خود استفاده کنید.

 تلویزیون کابلی
تمام آپارتمان های ما تلویزیون کابلی دارند. هر کس که تلویزیون 

دارد باید هزینه مجوز تلویزیون را پرداخت کند. این پرداخت 
به صورت جداگانه به Radiotjänst انجام می شود. لیست 

کانال های به روز شده و اطالعات مربوط به کانال های فیلم در 
sandvikenhus.se موجود هستند.

پالک نام
خدمات مشتریان مطمئن خواهد شد که بر روی درب ورودی شما 

پالک نام صحیح درج شده باشد. اگر کسی به آپارتمان شما نقل 
مکان کند یا از آن خارج شود، می توانید با خدمات مشتریان تماس 

بگیرید تا پالک نام شما را اصالح کنند. پالک نام خود را در 
صفحه 25 ببینید.

کلیدها
معموالً به شما 3-4 کلید و گاهی اوقات یک کلید الکترونیکی برای 

آپارتمانتان داده می شود. 
اگر نیاز به کلیدهای بیشتری دارید، لطفاً با خدمات مشتریان تماس 
بگیرید. کلیدسازها و قفل سازها بدون اجازه ما کلید درست نمی کنند 
و باید خودتان هزینه کلیدهای اضافی را بپردازید. همه کلیدها باید 
در هنگام جابجایی برگردانده شوند، از جمله کلیدهای که خودتان 

هزینه آنها را پرداخت کرده اید. اگر هر کلیدی در هنگام جابجا 
شدن شما گم شده باشد، سیلندر قفل باید تعویض شود و هزینه این 

کار از هزینه های خروج مستأجر پرداخت می شود.
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اگر برای دریافت کلیدهای مستأجر قبلی فرم را امضا کنید، 
به این معنا است که تمیز کردن را هم تأیید کرده اید. لطفاً به فرم 

 دریافت کلید در صفحه 25 مراجعه کنید.
به یاد داشته باشید! وقتی فرم کلیدها را امضا می کنید باید کارت 

شناسایی به همراه داشته باشید.

راه پله ها
راه پله اولین جایی است که بازدیدکنندگان تصوری را نسبت به 
خانه شما به دست می آورند. به ما کمک کنید راه پله ها را تمیز، 

مرتب و عاری از سیگار نگهداریم. 
طبق قانون حفاظت در برابر آتش سوزی، قرار دادن دوچرخه، 

کالسکه بچه یا اقالم دیگری که ممکن است در دسترسی به راه پله ها 
مانع ایجاد کند، مجاز نیست. این موارد را در منطقه نگهداری 

دوچرخه یا کالسکه قرار دهید. اگر این قانون رعایت نشود، ما حق 
داریم این موارد را جابجا کنیم. 

پادری خود را در داخل آپارتمان قرار دهید نه در داخل راه پله. 
شبها ورودی  های ساختمان قفل می شود تا همه احساس امنیت 

کنند. باز نگهداشتن درب ورودی برای اجازه دادن به افراد جهت 
وارد شدن مجاز نیست. 

نکته مهم! 
 راه پله مسیر خروج شما بوده 

و مسیر ورود خدمات اضطراری در صورت بروز حادثه است!

راه پله ها باید همیشه عاری از هرگونه وسایل باشند تا امکان دسترسی خدمات 
اضطراری را بدهند.

اطالعات تماس
مرکز تماس................................................... 00 22 026-24
دفتر کمک به رفع نقص...................................... 00 22 026-24
026-10 68 00 . خط تلفن 24 ساعته.........................................

)برای موارد اضطراری خارج از ساعات اداری(
دفتر اجاره دهنده.............................................00 22 026-24

Plangatan 7..............................................آدرس خیابان
www.sandvikenhus.se .......... وب سایت.............................
026-24 00 00 ..................................  Sandviken شهرداری

جهت مشاهده ساعات اداری فعلی، از 
sandvikenhus.se بازدید کنید.
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ممکن است سؤاالت بیشتری در حین اجاره خود داشته 
باشید و ما پاسخ به رایج ترین سؤاالت را در این بخش 

ارائه کرده ایم.

اجاره شامل چه مواردی است؟
شما به عنوان مستأجر موظف به مراقبت صحیح از آپارتمان خود 
هستید. مسئولیت های شما شامل مواردی مانند تخلیه و تمیز کردن 

منظم مجرای تخلیه در حمام، تمیز کردن فیلتر فن، تعویض المپ ها 
در آپارتمان و جایگزین فیوز و غیره است.

اجاره دادن مجدد
شما حق دارید آپارتمان خود را مجدداً اجاره بدهید به شرطی 

که اجازه کتبی Sandvikenhus را داشته باشید و این کار 
تنها برای مدت محدودی مجاز است. اطالعات بیشتر بر روی 

وب سایت ما به نشانی www.sandvikenhus.se در قسمت 
Uthyrningspolicy در دسترس است. 

طول مدت اجاره

دورریختنی ها )همچنین نگاه کنید به تفکیک 
دورریختنی ها و دورریختنی های حجیم

محل های مخصوص دفع زباله و محوطه های زباله های خانگی 
در مناطق مسکونی ما وجود دارد. دورریختنی ها را براساس 

عالمت های درج شده روی سطل ها تفکیک کنید:

دورریختنی های قابل اشتعال  • 
روزنامه ها  • 

بسته بندی فلزی  • 

شیشه  • 
پالستیک  • 

بسته بندی کاغذ  • 
زباله قابل کمپوست  •

زباله های قابل کمپوست در پاکت های کاغذی مخصوص 
در دسترس در محل های مخصوص دفع زباله جمع آوری 

می شود. به دستورالعمل های دقیق محل دفع زباله یا 
gastrikeatervinnare.se مراجعه کنید

سوارخ های ایجاد شده در سیم پیچ یخچال و فریزر ناشی از   •
یخ زدایی نادرست.

ترک رویه اجاق یا ترک صفحات اجاق.  •
شکستگی قاب پنجره از داخل.  •

تمیز کردن مجرای تخلیه کف و تله تخلیه.  •
کلید های اضافی، تعویض قفل و کارت الکترونیکی ناشی از گم   •

شدن کلید.
مسدود شدن مجرای تخلیه برعهده مستأجر، به عنوان مثال   •

هنگامی که ضایعات و موارد دیگر در مجرای تخلیه گیر کرده 
باشد.

آسیب های غیرطبیعی در آپارتمان، به عنوان مثال تعداد زیادی   •
سوراخ میخ در کاغذ دیواری، شکستن وام حمام یا شکستگی 

تجهیزات.
مراقبت نامناسب از سطوح توسط مستأجر )به عنوان مثال ماده   •

تمیزکننده اشتباه(.
انجام دوباره تعمیر و نگهداری غیرحرفه ای انجام شده توسط   •

مستأجر.
آسیب ناشی از آب و آتش در اثر اقدامات عمدی مستأجر.  •

)به شرطی که آسیب توسط مستأجر ایجاد نشده باشد(
تعمیر قاب های پنجره از خارج در مورد درهای بالکن و پنجره ها.  •

تمیز کردن مجرای تخلیه.  •
تراز کردن پنجره و نوار آب بندی در و پنجره  •

تعمیر فضای انباری )بجز قفل فضای انباری(.  •
تعمیرات سایر تجهیزات آپارتمان که عمداً آسیب دیده اند.  •

سرویس کردن و تعمیر میکسرها و شیرها.  •
تعمیرات یخچال و فریزر.  •
تعمیرات اجاق آشپزخانه.  •

تعویض المپ فر.  •
تعمیرات درب و قفل )مستأجر مسئول قفل های اضافی است که   •

توسط Sandvikenhus نصب نشده است(.
21 درجه در آپارتمان در مرکز اتاق.  •

عملکرد لوازم اتاق لباس شویی )یا در آپارتمان اگر لوازم خانگی   •
در اجاره گنجانده شده باشد(.

هشداردهنده های دود.  •

نمونه هایی از مواردی که در اجاره شما گنجانده شده است نمونه هایی از هزینه های اضافی
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دستشویی و حمام
دستشویی و حمام مکان های خیسی هستند اما در برابر آب و 

رطوبت زیاد مقاوم نیستند. حتماً پس از دوش گرفتن یا دستشویی 
رفتن اجازه بدهید هوا در این فضاها به گردش درآید، ترجیحاً این 

کار را با باز گذاشتن پنجره برای مدتی کوتاه انجام دهید. درب 
حمام را در شب نیمه باز بگذارید و همیشه آب قابل مشاهده را تمیز 

کنید.
از ایجاد سوراخ در دیوار حمام خودداری کنید زیرا آب وارد 

دیوار شده و می تواند باعث بروز آسیب شود.

کالسکه بچه
کالسکه بچه را در صورت امکان در منطقه نگهداری کالسکه 

قرار دهید، در غیر این صورت باید در آپارتمان یا فضای انباری 
زیرزمین نگهداری شود. اگر کالسکه بچه را در راه پله ها بگذارید 
مانع از دسترسی همسایه ها و پرسنل خدمات اضطراری می شود.

اظهار نظر مستأجر
اظهار نظر مستأجر با هدف افزایش حس زندگی جمعی بین 

همسایگان و ترویج منطقه مسکونی امن تر و لذت بخش تر است. 
اگر شما و همسایه هایتان نظراتی در مورد اینکه مسائل باید چطور 

باشند دارید، با ما تماس بگیرید. اطالعات بیشتر در مورد اظهار 
نظر مستأجر و شوراهای مستأجران در وب سایت ما در دسترس 

است

آتش سوزی - به یاد داشته باشید
هرگز وارد راه پله ها ی پر از دود نشوید؛ منتظر خدمات   •

 اضطراری بمانید.
در صورت امکان با 112 تماس بگیرید.  • 

روی بالکن یا کنار پنجره بروید و با داد زدن کمک بخواهید.  • 
در ورودی ساختمان را باز نکنید.  • 

از آسانسور استفاده نکنید.  •

هشداردهنده دود
از آنجا که هشداردهنده دود مثل یک بیمه ارزان عمل می کنند، 
Sandvikenhus آنها را در هر آپارتمان نصب کرده است. 

عملکرد هشداردهنده دود و باتری آن را در فواصل منظم بررسی 
کنید. شما مسئول تعویض باتری ها هستید. هشداردهنده 

دود پس از نقل مکان شما در آپارتمان باقی 
می ماند. دستورالعمل های مراقبت را می توان 

در صفحه 14 مشاهده کرد.

دوچرخه ها
دوچرخه خود را در قفسه دوچرخه یا در منطقه نگهداری دوچرخه 
قرار دهید. اگر دوچرخه را در راه پله ها بگذارید مانع از دسترسی 

همسایه ها و پرسنل خدمات اضطراری می شود.

ماشین های ظرفشویی
اگر می خواهید یک ماشین ظرفشویی در آپارتمان خود داشته باشید، 

گزینه های مختلفی وجود دارد؛ شما می توانید ماشین ظرفشویی را 
به عنوان یک گزینه انتخاب کنید، صفحه 22 را ببینید. همچنین 

می توانید خودتان کارش را انجام بدهید، اما در این صورت باید از 
یک تکنیسین برق مجاز بخواهید بررسی کند که ماشین ظرفشویی 
در آپارتمان شما کار خواهد کرد. اگر تکنیسین برق مجاز ماشین 
ظرفشویی را تأیید کند، بعد از آن می توانید با یک لوله کش تماس 
بگیرید تا به شما کمک کند آب را وصل کرده و شلنگ تخلیه را 

ببندید. 
تکنیسین برق مجاز باید ماشین ظرفشویی را به برق وصل کند.

دوش
پرده های حمام و ریل های پرده جزء استاندارد آپارتمان نیست. 

خودتان باید پرده های حمام را برای جلوگیری از آسیب رساندن آب 
دوش به بقیه قسمت های حمام تنظیم کنید. ریل پرده را از نوعی 

انتخاب کنید که نیازی به پیچ شدن به دیوار نداشته باشد تا به راحتی 
بتوانید در هنگام جابجایی آن را با خود ببرید.

درها
اگر درهای داخلی آپارتمان خود را برداشته اید، الزم است در 

هنگام جابجا شدن آن را دوباره در جای خود قرار دهید. اطمینان 
حاصل کنید که درها طوری نگهداری شوند که به آنها آسیبی وارد 

نگردد.

صورتحساب الکترونیکی
شما می توانید اعالمیه اجاره خود را به عنوان یک صورتحساب 

الکترونیکی دریافت کنید. برای فعال شدن این خدمات، وارد 
اینترنت بانک خود شوید.

ورودی ها )نگاه کنید به راه پله ها(
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گزارش های نقص
ساده ترین راه برای ارائه گزارش نقص از طریق وب سایت ما به 

نشانی sandvikenhus.se است. همچنین می توانید گزارش 
نقص خود را در صورت تماس با شماره 00 22 24-026 اعالم 

کنید. در صورت بروز نقص های اضطراری، با خط تلفن 24 
ساعته ما به شماره 00 68 10-026 در خارج از ساعات اداری 

تماس بگیرید. نقص های اضطراری مواردی هستند که ممکن 
است به مردم یا به آپارتمان صدمه بزنند، به عنوان مثال وقتی برق 

نیست، گرمایش یا آب در کل آپارتمان وجود ندارد یا اگر فریزر 
یا یخچال شما خراب شده است. هنگامی که می توان صبر کرد 
و نقص را در روز کاری بعدی برطرف نمود، با خط تلفن 24 

ساعته تماس نگیرید.

مهمانی ها )به مزاحمت ها مراجعه کنید(

فن ها
فن در باالی اجاق گاز بخش مهمی از سیستم تهویه آپارتمان شما 
است. فیلتر موجود در درپوش فن را در صورت لزوم یا حداقل 

ماهی یک بار تمیز کنید. فیلتر را با مواد شوینده معمولی یا در 
ماشین ظرفشویی بشویید. همچنین مطمئن شوید که دریچه های هوا 

در بقیه آپارتمان تمیز باشند.
 اگر فن کار نمی کند، گزارش نقص ارسال کنید. 

دستورالعمل های مراقبت را می توان در صفحه 16 مشاهده کرد.

پرندگان
برای مراعات حال همسایگان، نباید به پرندگان وحشی از بالکن 

خود غذا بدهید. فضوالت پرندگان بالکن همسایه ها را کثیف کرده 
و می تواند آفات را جذب کند. یک توپ تغذیه یا وسیله ای مشابه را 

کمی دورتر از ساختمان از یک درخت آویزان کنید.

فضاهای انباری
هر آپارتمان فضای انباری خود را دارد. بسته به جایی که زندگی 

می کنید فضای انباری در زیرزمین، زیر شیروانی یا در حیاط واقع 
است. مطمئن شوید که یک قفل مورد تأیید بر روی درب آن بزنید. 

توصیه می شود فضای انباری خود را در فواصل منظم و برای 
بررسی هرگونه خسارت کنترل کنید.

معابر و راه پله ها در زیرزمین ها و زیرشیروانی مسیرهای تخلیه 
مهمی هستند و نباید از آنها به عنوان محل نگهداری مبلمان، کالسکه 

بچه و صندلی، دوچرخه یا وسایل مشابه استفاده کرد.
برای حفظ ایمنی همه افراد، نمی توانید مواد قابل اشتعال را در 

انباری نگهداری کنید.
نکته: هیچ چیز را مستقیماً بر روی زمین قرار ندهید، بلکه ترجیحاً 

بر روی قفسه ها و اندکی باالتر از زمین بگذارید. این کار برای 
جلوگیری از آسیب دیدن اموال شما است زیرا آسیب ناشی از آب 

اغلب از زیرزمین شروع می شود.

گاراژ
فضاهای گاراژ از طریق وب سایت ما اجاره داده می شود. از 
گاراژ تنها می توان برای وسایل نقلیه استفاده کرد نه به عنوان 
فضای انباری. به یاد داشته باشید، شما نمی توانید مایعات قابل 

اشتعال یا گپسول های گاز را در گاراژ نگهداری کنید.
شستشوی خودرو در جاده ورودی به گاراژ/فضاهای پارکینگ 

ممنوع است زیرا آب کثیف حاوی مواد مضری است که بدون 
اینکه تصفیه شود به نزدیکترین مجرا تخلیه می شود.

کباب کردن
کباب کردن در بالکن مجاز 
نیست. در برخی از مناطق 

مسکونی ما مکان های خاصی 
برای باربیکو وجود دارد. اگر 
از ظروف کباب کردن یکبار 

مصرف استفاده می کنید، مطمئن 
شوید که خاکستر به طور کامل 

خاموش شده باشد، سپس آن را به 
داخل سطل زباله بیندازید.

دوریختنی های حجیم
 Sandvikenhus

دورریختنی های حجیم یا 
زباله های خطرناک را جمع آوری نمی کند. این دورریختنی ها باید به 
ایستگاه های بازیافت برده شوند. شما می توانید مکان و ساعات باز 

بودن آنها را در gastrikeatervinnare.se پیدا کنید

آویز کاله
آویز کاله متعلق به تجهیزات استاندارد آپارتمان است. اگر آویز 

کاله خود را برپا می کنید، تجهیزات قبلی را نگهداری کرده و در 
هنگام جابجایی مجدداً نصب کنید.

وب سایت
 Mina Sidor ما این اطالعات را برای مستأجران خود در بخش

در sandvikenhus.se گردآوری کرده ایم
برای دسترسی به Mina Sidor به عنوان مثال برای ابراز 
عالقه به اجاره کردن آپارتمان، باید ابتدا به عنوان یک کاربر 

ثبت نام کرده باشید. شما به عنوان مستأجر ما، همچنین به 
عملکردهای دیگری مانند بررسی مانده موجودی اجاره خود و 
گزارش های نقص دسترسی دارید. همچنین می توانید اطالعات 

تماس با اعضای شورای مستأجران و نمایندگان داوطلب صاحبخانه 
در منطقه خود را پیدا کنید و یادداشت بحث های برگزار شده در 

جلسات را مطالعه نمایید.
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)Autogiro اجاره )همچنین نگاه کنید به
اجاره باید پیشاپیش و هر بار برای مدت یک ماه پرداخت شود. 

اعالمیه اجاره به شما خواهد گفت که باید چه زمانی پرداخت شود. 
Autogiro روشی آسان برای انجام پرداخت ها است.

اگر در پرداخت خود تأخیر کنم، چه اتفاقی می افتد؟
اگر به موقع اجاره خود را پرداخت نکنید، یک اطالعیه تقاضا را 

همراه با فرم پرداخت برایتان ارسال می کنیم. 
اگر مبلغ کامل پرداخت نشود، این موضوع به خدمات اجرایی 

سوئد اعالم خواهد شد.

اگر در پرداخت اجاره خود دچار تأخیر شدم باید چه کاری انجام 
دهم؟

با Sandvikenhus تماس بگیرید.

سابقه عدم
پرداخت به این معنی است که دچار 

مشکالتی در گرفتن موارد زیر می شوید:

وام بانکی  •

خرید اعتباری  •

اشتراک تلفن  •

آپارتمان دیگر  •

شغل  •

بیمه  •

به موقع پرداخت کنید- ارزشش را دارد!
اجاره عقب افتاده که پرداخت نشود به هزینه های زیر منجر می گردد:

حدود یک هفته پس از تاریخ عدم پرداخت تقاضایی را از Sandvikenhus دریافت می کنید. 
این به معنی هزینه دریافت 180 کرون اضافی + بهره است.

اگر تا پایان ماه پرداخت خود را انجام ندهید، پرونده به خدمات اجرایی سوئد تحویل داده 
می شود. شما باید 720 کرون سوئد دیگر هم بپردازید و ممکن است سابقه عدم پرداخت برای 

شما منظور شود.

اگر پس از صدور حکم پرداخت، اجاره خود را نپردازید، اخراج خواهید شد. 

مجموع هزینه های غیرضروری:

180 کرون سوئد

720 کرون سوئد

600 کرون سوئد

1,500 کرون 
سوئد + بهره

حیوانات خانگی
نگهداری حیوانات خانگی مانند سگ، گربه، ماهی و پرندگان در 
قفس در آپارتمان های Sandvikenhus مجاز است. شما حق 

نگهداشتن مارهای سمی یا خزندگانی که ممکن است برای دیگران 
در ساختمان خطرناک باشند را ندارید. اگر قصد دارید تعداد 

زیادی حیوانات خانگی نگهداری کنید، باید اجازه داشته باشید.
حیوانات خانگی شما نباید سروصدا کرده یا باعث بو گرفتن 

خانه شوند. حصیر مربوط به گربه و حیوان خانگی باید با 
زباله های خانگی قابل سوزاندن دور انداخته شوند. شما مسئول 

 جمع آوری مدفوع حیوان خانگی خود در خارج از منزل هستید. 
 همچنین مطمئن شوید که گربه شما مثالً در جعبه های شن 

مدفوع نکند.
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تلویزیون کابلی
تمام آپارتمان های ما تلویزیون کابلی دارند. هر کس که تلویزیون 

دارد باید هزینه مجوز تلویزیون را پرداخت کند. این کار 
به صورت جداگانه به Radiotjänst انجام می شود.

لیست کانال های به روز شده و اطالعات مربوط به کانال های فیلم 
در sandvikenhus.se موجود هستند.

فضای جمعی
برخی از مناطق مسکونی ما دارای فضاهای جمعی هستند که 

مستأجران می توانند برای فعالیت های جمعی از آنها استفاده کنند. 
 دستورالعمل های رزرو را می توان در تابلوی اعالنات در 

 sandvikenhus.se در Mina Sidor راه پله ها و در بخش
مشاهده نمود.

 زیرزمین 
)نگاه کنید به فضاهای انباری(

هیترهای موتور
به یاد داشته باشید که حداکثر شدت جریان منبع تغذیه پریز هیتر 

موتور به ظرفیت فیوز آن بستگی دارد. اگر از این حد بیشتر شود، 
به عنوان مثال در صورت اتصال یک بخاری کابین این خطر 

وجود دارد که فیوز بپرد و بر هیترهای موتور همسایه نیز تأثیر 
بگذارد.

جانوران موذی
اگر جانوارن موذی یا آفاتی را در آپارتمان خود دارید، 

باید بالفاصله برای جلوگیری از گسترش آنها با 
Sandvikenhus تماس بگیرید.

آنتن های ماهواره ای
آنتن های ماهواره ای را بر روی یک پایه یا چیزی مشابه 
آن در داخل بالکن محکم کنید. آنتن های ماهواره ای نباید 
از نرده های بالکن آویزان شده یا بر روی نمای ساختمان 

نصب شوند.

وقتی زمان رنگ آمیزی و کاغذ دیواری شد، 
پرده ها، المپ ها و نقاشی ها را پایین بیاورید و 

مبلمان خود را حداقل به فاصله یک متر از دیوار 
قرار دهید.

1 متر 1 متر

1 متر

1 متر
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پارکینگ
مناطق مسکونی ما دارای فضای پارکینگ برای مستأجران 

و بازدیدکنندگان آنها است. فضاهای پارکینگ دارای عالئم و 
تابلوهای مربوطه هستند. توجه داشته باشید که مستأجران حق 

پارک کردن در فضاهای پارکینگ بازدیدکننده را ندارند؛ قبض 
هزینه به آدرس ثبت شده خودرو ارسال خواهد شد. اگر بازدیدکننده 

شما نیاز به پارک وسیله نقلیه خود برای مدت زمانی طوالنی  تر 
از زمان مربوطه در فضای پارکینگ بازدیدکننده را دارد، با 
خدمات مشتریان Sandvikenhus در Plangatan 7 یا 

نماینده ساختمان در منطقه تماس بگیرید. آنها می توانند مجوز/بلیط 
پارکینگ را صادر کنند.

پرده کرکره ای
پرده کرکره ای جزء تجهیزات استاندارد در آپارتمان های ما 

نیست. اگر قصد نصب پرده کرکره ای خود را دارید، باید این کار 
به درستی انجام شود. 

اگر وقتی جابجا می شوید در آپارتمان پرده کرکره ای وجود دارد 
شما مسئول نگهداری از آن هستید؛ Sandvikenhus نگهداری 

یا تعمیر پرده کرکره ای را 
انجام نمی دهد.

استخر
به دالیل ایمنی، اجازه استفاده از استخرهای مستقل را در مناطق 

مسکونی خود نمی دهیم.

 نوسازی
)نگاه کنید به تعمیر و نگهداری(

سیگار کشیدن
سیگار کشیدن در فضاهای عمومی مانند ورودی ها، راه پله ها، 
آسانسورها و اتاق لباسشویی در ساختمان های ما مجاز نیست. 

بسیاری از مردم آلرژی دارند و ممکن است در اثر دود سیگار 
شدیداً بیمار شوند. سپاسگزار خواهیم بود اگر در نزدیکی بیرون 

درب ورودی هم سیگار نکشید. همچنین زمانی که در بالکن/تراس 
سیگار می کشید مالحظه همسایه ها را بکنید. و طبیعی است که ته 

سیگار باید در زیرسیگاری انداخته شود.

مراقبت از آپارتمان خودتان
از آپارتمان خودتان به خوبی مراقبت کنید. درست کردن آپارتمانی 
که آسیب دیده یا بد استفاده شده است هزینه زیادی دارد. از مواد 
شوینده سازگار با محیط زیست و مناسب با اقالمی که می خواهید 

آنها را تمیز کنید استفاده نمایید. استفاده از مواد شوینده قوی یا 
نامناسب می تواند چیزی که در حال تمیز کردن آن هستید را از بین 

ببرد و باید خسارت آن را پرداخت کنید. 

مجراهای تخلیه کف و تله های تخلیه
یک مغزی در زیر توری قرار دارد که باید بیرون آورده شده و 
تمیز شود. انواع مختلف مجرای تخلیه کف و مغزی های مختلفی 

وجود دارد، اما همه آنها باید در فواصل منظم تمیز شوند. اگر این 
کار انجام نشود، ممکن است موجب انسداد و بوی بد شود. 

چه باید کرد:
توری را بلند کنیدu، یک تله آب دارای مغزی - با یا بدون 

دستگیره - وجود دارد که باید بیرون آورده شود. آن را مستقیماً باال 
بیاوریدv و تمام موها و هرچیزی که به آن چسبیده است را تمیز 
کنید. تله آب را دوباره جایگزین کرده و آن را محکم در موقعیت 

خود فشار دهید. اگر نوع دیگری از مجرای تخلیه کف دارید و 
نمی دانید چطور آن را تمیز کنید، با دفتر کمک به رفع نقص تماس 

بگیرید.

راهنماهای خودآموز برای دانلود در sandvikenhus.se در 
دسترس است. 

اگر هرگونه سؤالی دارید، حتماً با دفتر کمک به رفع نقص با 
شماره 00 22 24-026 تماس بگیرید.
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هشداردهنده دود
هشداردهنده دود در تمام آپارتمان های ما وجود دارد. شما مسئول 
تعویض باتری و تعمیر و نگهداری هشداردهنده دود هستید. اگر 

هشداردهنده دود هر از گاهی بدون دلیل سروصدا کرد، باتری آن 
در حال اتمام است. در اسرع وقت باتری را تعویض کنید.

هشداردهنده دود را با پایین نگهداشتن دکمه تست، تست کنید. 
اگر باتری و بلندگو به خوبی کار می کنند، هشداردهنده باید شروع 
به صدا کردن نماید. یک سنسور در داخل هشداردهنده دود وجود 
دارد که دود را در آپارتمان تشخیص می دهد. برای بررسی کار 

کردن آن، یک کبریت را درست در زیر آن قرار دهید. دودی که 
از کبریت در حال خاموش شدن بلند می شود باید برای فعال کردن 

هشداردهنده دود کافی باشد.
در صورت بروز وضعیت اضطراری واقعی، هشدار زودهنگام 

مهم است. ممکن است به شما زمان کافی برای خاموش کردن 
آتشی که هنوز به خوبی نگرفته است را بدهد. در غیر این صورت، 

بالفاصله خود و خانواده تان را به مکان امنی ببرید. به همین دلیل، 
ایده خوبی که هشداردهنده دود بیشتری را در آپارتمان نصب کنید.

هر از گاهی بررسی کنید که هشداردهنده دود کار می کند، 
ترجیحاً این کار را هر سه ماه یک بار انجام دهید. همچنین 

هشداردهنده دود را یک یا دو بار در سال جارو برقی بکشید و 
فراموش نکنید که باتری آن را به موقع تعویض کنید.

چه باید کرد:
هشداردهنده دود را از نگهدارنده آن با چرخاندنش در جهت 

عقربه های ساعت باز کنیدu. باتری واقع شده در پشت 
هشداردهنده دود را درآورده و باتری جدیدی بر روی آن قرار 

دهید. هنگامی که هشداردهنده دود را در جای خود قرار می دهید، 
مطمئن شوید که زبانه ها به درستی در شیار قرار  گیرندv. آن 

را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا زمانی که محکم 
شود. 

تعویض فیوزها
جعبه فیوز حاوی فیوزهایی است که از سیستم های الکتریکی در 

برابر بارگذاری بیش از حد حفاظت می کنند. اگر همزمان در حال 
استفاده از لوازم خانگی متعددی هستید و سیستم الکتریکی تحت بار 

زیادی باشد، ممکن است یک یا چند فیوز بپرد و برق قطع شود. 
لوازم خانگی را از برق قطع کرده و فیوز را تعویض کنید.

به نقطه های کوچک رنگی در پایین فیوز دقت کنید. اگر نقطه 
رنگی شل شده است، فیوز پریده است. فیوز پریده را با فیوز 

جدیدی تعویض کنید، رنگ فیوز باید با شاسی نگهدارنده فیوز 
یکسان باشد. هرگز فیوز خراب شده را تعمیر نکنید - این کار 
ممکن است باعث وارد شدن بار اضافی و به آتش سوزی منجر 

شود.
در عوض برخی از آپارتمان های ما دارای مدارشکن های 

خودکار هستند. در این موارد نیز وقتی سیستم برق بار بیش از 
حدی دریافت می کند، برق قطع می گردد اما هیچ فیوزی نمی پرد.

هنگامی که علت بار اضافی را تشخیص داده و برطرف کردید، 
مدارشکن را با باال بردن کلید تنظیم مجدد که افتاده است وصل کنید

.u

بسیاری از آپارتمان های ما دارای دستگاه جریان باقی مانده هستند. 
این دستگاه هرگونه نقص در سیستم های الکتریکی را تشخیص داده 
و سپس برق را قطع می کند. اگر برق قطع شده است، دستگاهی که 
به تازگی به برق زده بودید را جدا کنید و دستگاه جریان باقی مانده 

را با باال بردن کلید تنظیم مجدد که افتاده است وصل کنید.
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راهنماهای خودآموز برای دانلود در sandvikenhus.se در دسترس است. اگر شک دارید، لطفاً 
با دفتر کمک به رفع نقص با شماره 00 22 24-026 تماس بگیرید.

تله آب، روشویی
اگر آب روشویی به آهستگی تخلیه می شود، تقریباً همیشه به خاطر 
گرد و خاک جمع شده در تله آب است. برطرف کردن این مشکل 

از آنچه فکر می کنید ساده تر است. اغلب به تنها چیزی که نیاز 
است یک تلمبه پالستیکی است. قیمتش زیاد نیست و تقریباً همیشه 

مشکل تخلیه آهسته آب از روشویی را برطرف می کند. آن را 
می توان از فروشگاه ابزارآالت یا فروشگاه های بزرگ خریداری 

کرد. 
تله آب "برآمدگی" سفید در لوله زیر روشویی است. کارش این 

است که مانع از وارد شدن بوی بد از لوله تخلیه شود. مو های کنده 
شده، ذرات صابون و گرد و خاک به راحتی در تله آب گیر کرده و 

باعث انسداد می شوند که مانع از تخلیه آب می گردد.
اگر بعد از این کار هنوز هم آب تخلیه نمی شود، با دفتر کمک به 

رفع نقص تماس بگیرید.

چه باید کرد:
سرریز را با انگشت یا نوار چسب بپوشانید. تلمبه را بر روی 

سوراخ تخلیه فشار دهیدu. روشویی را تا نیمه پر از آب کنید و 
تلمبه بزنید.

اگر تلمبه کمکی نکرد، سعی کنید تله آب را تمیز نمایید. ابتدا 
یک سطل در زیر روشویی بگذارید تا آب کثیف روی کف زمین 

نریزد.
قسمت پایین تله آب را باvچرخاندن با دست باز کنید. از ابزار 

استفاده نکنید.
تمام گرد و خاک را با استفاده از انگشت wیا پیچ گوشتی خارج 
کنید. با نگاه کردن به سوراخ تخلیه روشویی بررسی کنید که هیچ 

چیزی باقی نمانده باشد. 
سپس، بخش پایینی را بچرخانید تا در جای خود قرار گیرد. 

مطمئن شوید که محکم آب بندی شود.



16

فن آشپزخانه
فن آشپزخانه بخش مهمی از سیستم تهویه آپارتمان است. یک 

دریچه کوچک در فن وجود دارد که اجازه می دهد هوای "قدیمی" 
خارج شود. بنابراین مهم است که فیلتر موجود در فن در فواصل 

منظم تمیز شود. 
هنگامی که چربی و گرد و غبار در فیلتر جمع می شود، تهویه 

به خوبی کار نخواهد کرد. فیلتر فن کثیف خطر آتش سوزی را 
به دنبال دارد. عالوه بر این، ممکن است چربی کهنه وارد غذای 

شما شود.
فکر خوبی است که فیلتر فن را هر دو ماه یک بار بشویید و اگر 

زیاد آشپزی می کنید این کار را ماهی یک بار انجام دهید. از مایع 
شوینده خوبی استفاده کنید. 

مایع شوینده ارزان قیمت چربی را به خوبی حل نمی کند.
فیلترهای فن ممکن است بسته به برند آنها تفاوت های زیادی با 

هم داشته باشند، اما اصول تمیز کردن آنها تقریباً یکسان است.

چه باید کرد: 
فیلتر در پشت یک دریچه مشبک واقع شده است. آن را با 

نگهداشتن دو دکمهu و کج کردن دریچه مشبک به پایین بیرون 
بیاورید. 

دریچه مشبک را رو به پایین قرار دهید. نگهدارنده باالی فیلتر 
.vرا با نگهداشتن دو زبانه خارج کنید

فیلتر راwدر آب داغ و با استفاده از مایع شوینده بشویید. از 
مایع شوینده دارای قدرت خوب برای پاک کردن چربی استفاده 

کنید.
فیلتر و نگهدارنده را روی دریچه مشبک قرار دهید. سپس 

دریچه مشبک را در حالتی که پشت آن رو به باال باشد قرار دهید
x. سپس آن را از قسمت لبه جلو فشار دهید تا در جای خود 

قرار گیرد.

راهنماهای خودآموز 
برای دانلود در دسترس هستند: 

SANDVIKENHUS.SE  اگر شک دارید، لطفاً با دفتر 
کمک به رفع نقص تماس

بگیرید، با شماره: 00 22 026-24.
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راهنمای لکه
حذف با: نوع لکه:  

مایع تمیزکننده خنثی رقیق شده در آب شکالت، چربی، میوه، قهوه، شراب  

نفتای خشک شویی، شراب سفید  قیر، الستیک، روغن، واکس کفش، مداد رنگی،  
رژ لب، ریمیل

بتراشید تا زمانی که خوب پاک شود موم شمع، آدامس  

آب سرد خون 

12 درصد جوهر سرکه مدفوع، استفراغ، زنگ زدگی، ادرار 

با اسکاج سیمی پاک کنید  سوختگی سیگار 
با واکس نرم درخشش آن را برگردانید.  

یخ زدایی فریزر
وقتی فریزر کم کم دارد از یخ پر می شود، وقت یخ زدایی آن است. 

در این صورت محصوالت غذایی بسیار بیشتر می مانند، فریزر 
برق کمتری مصرف خواهد کرد که برای محیط زیست هم بهتر 

است.
در حالت ایده آل، یخ زدایی فریزر را در یک روز سرد زمستانی 
انجام دهید تا بتوانید مواد غذایی را در خارج از آن نگهدارید. در 

غیر این صورت مواد غذایی خود را در کیسه های پالستیکی یا 
کیسه های زباله قرار داده و لحاف را به دور آنها به عنوان عایق 

بپیچید.

چه باید کرد:
فریزر را خاموش کرده و درب فریزر را باز نگهدارید. اجازه 
بدهید کشوی پایینی آن در جای خود باقی بماند تا آب ذوب شده 

جمع شود.

روزنامه و یک حوله را بر روی زمین در مقابل آن قرار دهید. 
اغلب می توان یک ماهی تابه بر روی زمین قرار داد. همچنین 

می توانید پاکت های مخصوص یخ زدایی را بخرید که آب را جذب 
می کنند.

اگر یک کاسه آب داغ در داخل فریزر بگذارید،u یخ کمی 
سریع تر ذوب خواهد شد. پس از سرد شدن آب آن را عوض کنید. 
اجازه بدهید یخ ذوب شده و خودش بیفتد. یخ را با چیز نوک تیزی 

نتراشید.
پس از اینکه یخ ذوب شد، از فرصت استفاده کرده و فریزر را 

 .vتمیز کنید. فراموش نکنید که نوار الستیکی را خشک کنید
کشوها و قفسه های قابل جابجایی باید شسته شوند. قبل از روشن 

کردن دوباره فریزر، اطمینان حاصل کنید که فریزر کامالً خشک 
است. پس از اینکه فریزر به دمای مناسب رسید، مواد غذایی را 

دوباره در جای خود قرار دهید.

کف ها
به عنوان انتخاب اول، از روش های تمیز کردن خشک )جارو 

برقی، جارو( استفاده کنید؛ بیش از حد از آب استفاده نکنید، زیرا 
به کف آسیب می رساند.

در صورت لزوم، از تی مرطوب و یک ماده شوینده مالیم مثل 
مایع ظرفشویی معمولی استفاده کنید. آب تی را خوب بگیرید.

ترجیحاً از واکس تمیزکننده کف نرم در فواصل منظم به جای 
ماده شوینده و در هنگام  استفاده از تی مرطوب برای کف استفاده 

نمایید. به این ترتیب، سطح به راحتی تمیز خواهد شد.
هرگز از آب داغ، صابون نرم یا ماده پاک کننده قوی قلیایی 

استفاده نکنید )pH 9< قوی در نظر گرفته می شود(.
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نرده ها

با تعمیر، اصالح و رنگ آمیزی نرده ها و دروازه ها ظاهری زیبا و 
دلنشین به آنها می بخشید. مستأجران خودشان مسئول نرده ها هستند. 

نرده های فعلی توسط مستأجران جدید تحویل گرفته می شود.

همیشه قبل از شروع ساخت نرده یا ساخت وسازهای دیگر با مدیر 
منطقه خود تماس بگیرید. 

پرچین ها

پرچین های اطراف منطقه خارجی شما باید مورد مراقبت قرار 
گیرند. اگر در مورد نحوه انجام این کار مطمئن نیستید با ما تماس 

بگیرید.
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اگر از ابتدا وجود داشته باشد باید مجدداً درست شود.

پاک کردن برف
Sandvikenhus  برف را از مناطق مسکونی پاک می کند. 

مستأجران باید خودشان برف را از فضای پارکینگ یا درب گاراژ 
خود پاک کنند چون ماشین های برف روب نمی توانند به آنجا نزدیک 

شوند پاک کردن برف از بالکن و پاسیوها به عهده مستأجران 
است. 
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Runt tomten ger du ett vårdat och 
ombonat intryck genom att hålla sta-
ket och grindar hela, raka och med ett 
välskött ytskickt. Hyresgästen ansvarar 
själv för staketet. Befintligt staket över-
tas av ny hyresgäst. 

Kontakta alltid din förvaltare innan sta-
ket eller annan byggnation utföres. Färg 
och träolja kan du få av Gavlegårdarna.

Runt din egen uteplats ska häckarna 
hållas efter. Är du osäker på hur arbe-
tet ska utföras kan du ta kontakt med 
din förvaltare. 

Tips! Klipp häcken smalare upptill än 
nertill så blir den tät och fin och det 
växer mindre ogräs under buskarna.

Rabatter med träd, buskar, blommor 
etc ska du hålla fria från ogräs och 
andra ej odlade växter. 

Tips! Börja rensa tidigt på våren innan 
ogräset hinner gå i frö. Lägg 5-10 cm 
träbark mellan plantorna om du vill 
undvika mycket ogräs och på så sätt få 
en mer lättskött rabatt.

Rensa bort ogräs och mossa mellan 
plattorna och håll dem rena.

Tips! Hacka bort ogräset med en hacka 
eller skär rent mellan plattorna med en 
kniv. Sopa ytorna ofta så uppstår mindre 
ogräs.

Gräsmattor behöver klippas regelbun-
det för att de ska må bra och se pryd-
liga ut för dig och dina grannar. 

Tips! Placera rabatter och buskar i kan-
ten av gräsmattan så går det snabbare 
och smidigare att klippa gräset.

Gräsmattor
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Häckar

Plattor

rabatter
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چمن

مرزها

شما باید مرزها را با درختان، بوته ها، گل ها، و غیره عاری از 
علف هرز نگهدارید.

نکته! هرس کردن را در اوایل بهار و قبل از دانه دادن علف های 
هرز انجام دهید. برای نگهداری آسان تر از مرز، تراشه های پوست 

درخت به طول 5-10 سانتی متر را بین گیاهان قرار دهید تا از 
رشد کردن علف های هرز زیاد جلوگیری نمایید.

پیاده روها

خزه ها و علف های هرز را از بین پیاده روها پاک کرده و آنها را 
تمیز نگهدارید.

نکته! علف های هرز را با کج بیل بیرون بیاورید یا بین پیاده روها را 
با استفاده از یک چاقو تمیز کنید. سطوح را بیشتر جارو بزنید تا 

علف هرز کمتری رشد نماید.

چمن باید به طور منظم زده شود تا خوب رشد کند و ظاهر مرتبی 
برای خودتان و همسایه ها داشته باشد.

نکته! بوته هایی در طول لبه های چمن خود بکارید تا زدن چمن 
سریع و آسان شود.
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چه چیزهایی را باید به ایستگاه های بازیافت 
دارای افراد مسئول تحویل داد

به یاد داشته باشید...

زباله های خود را با اجتناب از استفاده از اقالم   •
یکبار مصرف و محصوالت دارای دو بسته بندی 

کاهش دهید.

بسته بندی باید تمیز باشد. در هنگام شستشوی   •
عادی با آب سرد بشویید. بسته بندی را به منظور 

کاهش حجم و در نتیجه هزینه های حمل و نقل 
صاف کرده و تا بزنید.

لباس هایی که به خیریه اهدا می کنید باید تمیز و    •
سالم باشند.

تفکیک دورریختنی  ها
اگر دورریختنی ها را تفکیک کنید، می توان مواد را برای 

محصوالت جدید بازیافت کرد. محل های دفع زباله و محوطه های 
تفکیک زباله در مناطق مسکونی ما وجود دارد. دورریختنی ها 

را براساس عالمت های درج شده روی سطل ها تفکیک کنید: 
 Gästrike زباله های خطرناک را به یکی از ایستگاه های بازیافت

återvinnare تحویل دهید.

قبل از دور انداختن 
صبر کنید! اگر واقعاً باید مبلمان، دوچرخه، لباس یا 

اسباب بازی های قدیمی خود را دور بیندازید. گزینه های زیادی 
دارید!

یک میز را در بازار اجناس دست دوم رزرو کنید یا بازار   •
خودتان را راه بیندازید! هم از شر آنها خالص می شوید و هم 

پولی درمی آورید.

اجناس خود را در اینترنت بفروشید. سایت های خرید و فروش   •
زیادی وجود دارد که می توانید انتخاب کنید.

شاید چیزهای قدیمی را بتوان به یک همسایه، خویشاوند یا   •
دوست داد؟ از بقیه بپرسید!

اجازه بدهید سازمان کمک های خارجی وسایل شما را بفروشند   •
- این پول صرف امور خیریه می شود!

اقالم خود را برای بازیافت به ایستگاه های بازیافت   •
Sandviken تحویل دهید. به عنوان دست دوم رد خواهد 

شد. دورریختنی های حجیم خود را برای بازیافت در ایستگاه 
بازیافت تفکیک کنید تا در منابع طبیعت صرفه جویی شود.

زباله های خطرناک
مثال:

دماسنج جیوه ای  •
باقی مانده رنگ  •

باقی مانده حالل ها  •
ضایعات روغن  •

مواد آرایشی   •
المپ های کم مصرف/المپ های فلورسنت   •

دوریختنی های حجیم
مثال:

مبلمان قدیمی   •
دوچرخه ها   •

کاشی های شکسته   •
سایر اقالم حجیم   •

زباله های الکتریکی
 زباله های الکتریکی دارای سرب یا باتری. 

مثال:
اجاق آشپزخانه   •

یخچال و فریزر   •
کامپیوتر   •

دستگاه  تلویزیون   •
تلفن همراه   •

ماشین جساب   •
المپ ها   •
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چه چیزهایی را باید در اتاق بازیافت خود 
بگذارید.

باتری ها
همه باتری ها باید تحویل داده شوند! شما می توانید باتری های قدیمی 

خود را در اتاق های بازیافت ما بگذارید، اما می توانید آنها را به 
خرده فروشی ها یا ایستگاه های بازیافت ما هم تحویل دهید.

زباله های قابل اشتعال
هر زباله خانگی قابل اشتعال که دور می اندازید سوزانده می شود تا 

گرما و برق تولید نماید.
مثال:

تیغ   •
گوش پاک کن   •

پشم و پنبه   •
پوشک   •
کبریت   •

حصیر مورد استفاده گربه   •
مسواک   •

برس شستشو   •
کیسه های گوشت آلوده  •

کاغذ ضدچربی   •
گچ چسبنده   •
ته سیگار   •

بسته بندی ساخته شده از شیشه شفاف یا رنگی
مهم است که بسته بندی شیشه ای ساده و رنگی را از هم جدا کنید 
چون اگر مخلوط شوند قابل بازیافت نیستند. چینی، سرامیک یا 

المپ های برق را در سطل بازیافت شیشه قرار ندهید. 

بسته بندی ساخته شده از پالستیک سخت یا نرم
مثال:

ظروف آب میوه   •
بطری شامپو   •

ظرف پنیر   •
ظرف مربا  •

کیسه های پالستیکی   •
کیسه های خرید پالستیکی   •
بسته های قهوه، پالستیک   •
بسته بندی های پالستیکی  •

بسته بندی قابل استفاده مجدد  •
پلی استایرن گسترده    •

بسته بندی فلزی
مثال:

قوطی غذای گربه   •
درب بطری   •
قوطی حلبی   •

فویل آلومینیوم   •
قوطی خاویار، درب روی آن را نگهدارید   •

بسته بندی کاغذی
مثال:

رول توالت   •
بسته بندی ماکارونی   •

کارتن شیر   •
کیسه های شکر   •

کاغذ کادو   •
جعبه های کفش   •

جعبه های تخم مرغ   •

کمپوست
زباله های قابل کمپوست در پاکت های کاغذی مخصوص در 

دسترس در محل های مخصوص دفع زباله جمع آوری می شود. 
کیسه زباله های قابل کمپوست خود را در سطل زباله قهوه ای در 
اتاق بازیافت قرار دهید. در این صورت پس مانده غذا به خاک 

کمپوست مغذی تبدیل می شود که به کشاورزی برگردانده شده و در 
پارک ها و گلخانه ها استفاده می شود. 

مثال:
میوه و سبزیجات  •

کاغذ خانگی  •
نان  •

تفاله قهوه   •
گوشت و استخوان ماهی    •

پوست سیب زمینی   •
خاک گیاه   •

به دستورالعمل های دقیق در فضای بازیافت یا 
gastrikeatervinnare.se مراجعه کنید

المپ های فلورسنت و المپ های کم مصرف
شما می توانید المپ های فلورسنت و المپ های کم مصرف خود را 
به اتاق بازیافت تحویل دهید. سایر المپ های رشته ای را به یک 

ایستگاه بازیافت دارای افراد مسئول تحویل دهید.

نشریات
مثال:

روزنامه ها   •
مجالت   •

کاتالوگ ها   •
تبلیغات   •

حوله های بهداشتی  •
موی سگ   •

جوراب پالستیکی   •
نخ دندان   •

کیسه های پاک کننده   •
کفش های فرسوده   •

دستمال سفره   •
قلم   •

لباس زیر   •
کاندوم   •

پاکت نامه   • 
آدامس   • 
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ترامپولین
اگر در خانه تراس دار زندگی می کنید که اطراف باغچه حصار 

دارد، می توانید یک ترامپولین را در باغچه خود برپا کنید. به یاد 
داشته باشید که بازی با ترامپولین می تواند پر سر و صدا باشد 
و همسایگان لزوماً خوششان نمی آید. برپا کردن ترامپولین در 

فضاهای جمعی مجاز نیست.

مزاحمت ها
به این دلیل که ما نزدیک به همسایگان خود در یک ساختمان 

چندطبقه زندگی می کنیم، همه باید دقت کنند و به یاد داشته باشند 
که مزاحم مردم اطراف خود نشوند. در اینجا چند راهنمایی در 
مورد چگونگی خودداری از ایجاد مزاحمت برای همسایگان و 

همچنین توصیه هایی درخصوص کاری که باید در صورت بروز 
مزاحمت انجام داد، آمده است. رویه های ما در مورد مزاحمت ها 

در وب سایت ما موجود است.

اگر مورد مزاحمت قرار گرفتید
مستأجرانی که مزاحم همسایه ها می شوند گاهی اوقات از این 

مسئله بی اطالع هستند. در ابتدا شیوه ای دوستانه در پیش بگیرید 
قبل از اینکه مشکل خیلی حاد شود. اگر مشکل مجدداً رخ داد، 

با مشاور مستأجر ما به شماره 68 23 24-026 تماس بگیرید. 
اگر مزاحمت ها در خارج از ساعات کاری است، با خط تلفن 24 

ساعته ما به شماره 00 68 10-026 تماس بگیرید. 
با خط تلفن مزاحمت ما )یک شرکت خارجی( تماس بگیرید 

عمدتاً برای اینکه شکایت شما را تأیید کنند و همچنین به ما اطالع 
دهند تا با همسایگان تماس بگیریم. شرکت امنیتی وارد خانه 

همسایه مزاحم نمی شود، بلکه گزارشی را در مورد دلیل احتمالی 
مزاحمت ارائه خواهد نمود؛ حضور آنها می تواند اثر بازدارنده ای 
داشته باشد و اگر با پلیس تماس می گیرید بهتر است شرکت امنیتی 
نیز حاضر باشد. همچنین ممکن است شرکت امنیتی با پلیس تماس 

بگیرد.

مهمانی دارید؟
فوق العاده است که هر از گاهی مهمانی ترتیب داد، اما به یاد 

داشته باشید که اگر مهمانی پرسروصدا بوده یا تا اواسط شب ادامه 
داشته باشد احتماالً همسایه ها خوششان نمی آید. ایده خوبی است که 
اطالعیه ای را در صندوق نامه های آنها بیندازید تا به آنها اطالع 
دهید که می خواهید مهمانی بگیرید. ممکن است هم موسیقی و هم 

صداها در ساختمان شنیده شده و بیش از آنچه تصور می کنید 
موجب مزاحمت مردم شود. 

فیوزها
آیا ناگهان پریز برق از کار افتاده است؟ قبل از اینکه نقصی را 

گزارش کنید، ابتدا فیوز یا دستگاه جریان باقی مانده را )در صورت 
وجود( بررسی کنید. مستأجر مسئول تعویض فیوزهای خودش 

است.
دستگاه های جریان باقی مانده به طور معمول هنگامی فعال 

می شوند که دستگاه های برقدار مثل کتری برقی، قهوه ساز یا اتو با 
 آب تماس برقرار می کند. 

همچنین در صورتی که با استفاده از لوازم برقی زیاد به طور 
همزمان بار بیش از حدی را بر پریز وارد کنید، ممکن است فیوز 

بپرد. فکر خوبی است همیشه به ذهن بسپارید که قبالً چه چیزی 
باعث پریدن فیوز شده است تا از رخ دادن مجدد آن جلوگیری کنید. 

به صفحه 14 مراجعه کنید.

 کاغذ دیواری  
)به تعمیر و نگهداری  مراجعه کنید(

گزینه ها
شما گزینه باال بردن سطح استاندارد آپارتمان خود را با انتخاب 
گزینه هایی مانند یک ماشین ظرفشویی دارید. همچنین می توانید 

چیزی موسوم به معیار استاندارد بهبودیافته را انتخاب کنید. تفاوت 
بین یک گزینه و معیار استاندارد بهبودیافته در چگونگی پرداخت 

 هزینه آنها است. 
فهرست گزینه های موجود در sandvikenhus.se وجود دارد.

چشمی در
چشمی در به طور استاندارد بر روی درب های ورودی 

آپارتمان های ما نصب نشده است. با این حال، شما می توانید یک 
چشمی برای خودتان نصب کنید.
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راه پله ها
راه پله اولین جایی است که بازدیدکنندگان تصوری را نسبت به 
خانه شما به دست می آورند. به ما کمک کنید راه پله ها را تمیز، 

مرتب و عاری از سیگار نگهداریم. طبق قانون حفاظت در برابر 
آتش سوزی، قرار دادن دوچرخه، کالسکه بچه یا اقالم دیگری که 
ممکن است در دسترسی به راه پله ها مانع ایجاد کند، مجاز نیست. 
این موارد را در منطقه نگهداری دوچرخه یا کالسکه قرار دهید. 

اگر این قانون رعایت نشود، ما حق داریم این موارد را جابجا 
کنیم. 

شبها ورودی  های ساختمان قفل می شود تا همه 
احساس امنیت کنند. باز نگهداشتن درب ورودی 
برای اجازه دادن به افراد جهت وارد شدن مجاز 

نیست.
یک برگه اطالعات در هر راه پله نصب شده 
است. اطالعات تماس ما در آن ذکر شده است.

ماشین لباسشویی/
خشک کن 

چرخان
اگر می خواهید از 

ماشین لباسشویی/خشک کن خودتان در 
آپارتمان استفاده کنید باید از یک تکنیسین 

برق مجاز بخواهید بررسی کند که در 
آپارتمان شما کار خواهد کرد، طبق 

مقررات مربوط به ایمنی برق، ماشین 
لباسشویی نباید نزدیک به دوش 

باشد. اگر تکنیسین برق مجاز ماشین 
لباسشویی را تأیید کند، بعد از آن 

می توانید با یک لوله کش تماس بگیرید 
تا به شما کمک کند آب را وصل کرده و شلنگ 

تخلیه را ببندید. تکنیسین برق مجاز باید ماشین لباسشویی 
را به برق وصل کند.

اتاق شستشوی لباس
همه مناطق مسکونی ما دارای اتاق شستشوی لباس جمعی هستند. 

در هر اتاق شستشوی لباس اطالعیه ای وجود دارد که قوانین 
مربوط به رزرو و استفاده از لباسشویی را شرح می دهد.  طبیعی 

است که باید پس از استفاده از اتاق لباسشویی، آن را تمیز و مرتب 
کنید.

TCM/تعمیر و نگهداری
همه خانه ها و آپارتمان ها ما طوری نگهداری می شوند که 

خانه هایی دلنشین بوده و خراب نشوند. شما به عنوان مستأجر ما، 
تأثیر مشخصی بر تعداد دفعات انجام تعمیر و نگهداری دارید. 
در برخی موارد، ماهیت تعمیر و نگهداری بدان معنی است 
که نمی توان آن را به تعویق انداخت یا مواردی مانند تعمیر و 

نگهداری حمام یا تعویض هود اجاق گاز باید توسط تکنیسین انجام 
شود. 

Sandevikenhus از TCM - تعمیر و نگهداری تحت 
کنترل مستأجر استفاده می کند. این بدان معنی است که شما 

به عنوان مستأجر توانایی تأثیر گذاشتن بر تعمیر و نگهداری 
آپارتمان خود را دارید. هر آپارتمان دارای یک برنامه 

تعمیر و نگهداری است که مبنای پیشنهاد تعمیر و نگهداری 
آماده شده در پایان هر سال را تشکیل می دهد. در زیر 

فهرستی از آنچه که به طور معمول در تعمیر و نگهداری 
گنجانده می شود و تعداد دفعات انجام آن آمده است:

TCM/فواصل تعمیر و نگهداری
12 سال  رنگ آمیزی و کاغذ دیواری 
20 سال   تجهیزات بادوام مصرفی 
20 سال کف ها  

عالوه بر تعمیر و نگهداری معمول، می توانید 
آپارتمان خود را با سفارش دادن و پرداخت هزینه 

گزینه هایی مانند یک ماشین ظرفشویی به روز 
نمایید.

برای اینکه کار تعمیر و نگهداری توسط 
تکنیسین های ما انجام شود، مستأجر مسئول 

موارد زیر است:

• پایین آوردن پرده ها، المپ ها و تصاویر 
قبل از رنگ آمیزی و کاغذ دیواری و 
قرار دادن تمام مبلمان در مرکز اتاق 

حداقل با یک متر فاصله از دیوار اتاق.
تخلیه کل اتاق برای تعویض فرش یا تعمیر پارکت.  •

تعمیر و نگهداری شخصی
شما می توانید رنگ آمیزی و کاغذ دیواری را خودتان انجام دهید، 

البته به شرطی که به شیوه استادانه کار کنید. 
اگر کار به طور مناسب به پایان نرسد یا از مواد و رنگ های 

بسیار غیرمعمول استفاده کرده باشید، ممکن است در هنگام 
جابجایی مجبور به پرداخت خسارت شوید. در حالت ایده آل، قبل 

از شروع چنین کاری با ما تماس بگیرید. 
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اطالعیه تخلیه
اگر مایل به فسخ اجاره خود هستید باید به طور مکتوب اطالع 

دهید. دوره این اطالعیه سه ماه تقویمی است. در صورت انقضای 
آن، یک ماه تقویمی زمان دارد.

قفل کردن
 اگر پشت در گیر کرده اید، با تلفن 24 ساعته ما به شماره 

00 68 10-026 تماس بگیرید. تماس گیرنده باید شخصی باشد 
که نامش در قرارداد اجاره ذکر شده باشد و باید آماده ارائه کارت 

شناسایی خود باشد. شرکت امنیتی به ازای دریافت هزینه در را 
باز خواهد کرد. 

تهویه
ترجیحاً دریچه های آپارتمان را یک یا دو بار در سال تمیز کنید اما 

تنظیمات آنها را تغییر ندهید. آنها طوری تنظیم شده اند که امکان 
گردش هوا را به کارآمدترین شکل ممکن فراهم نمایند. اگر مطمئن 

 نیستید، با ما صحبت کنید.

گرمایش
هدف ما این است که هر آپارتمان حداقل دمای 21 درجه را حفظ 

کند. ممکن است این دما به طور موقت در اثر تغییرات سریع آب و 
هوایی افزایش یا کاهش یابد. شما می توانید با استفاده از ترموستات 

روی رادیاتور گرمایش خود را تنظیم کند. به یاد داشته باشید که 
مبلمان یا پرده های سنگین را در مقابل رادیاتور قرار ندهید.

اگر آپارتمان سرد به نظر می رسد، ممکن است دریچه های هوای 
تازه یا فن به درستی تنظیم نشده باشند. بررسی کنید که باز و تمیز 

باشند.
اگر نمی توانید هوای داخل خانه را به خوبی تنظیم کنید با دفتر 

کمک به رفع نقص تماس بگیرید.

 بازیافت
)به دورریختنی ها و تفکیک دورریختنی ها نگاه کنید(
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،Autogiro  درخواست 
رضایت جهت ارائه شماره حساب

به پرداخت شونده

نام* 

آدرس کامل*

شماره ثبت شرکت )10 رقم(*

شماره GIRO بانک  

*ارائه این اطالعات الزامی است.

مکان و تاریخ*

امضای پرداخت کننده

پرداخت کننده

نام* 

آدرس کامل

شناسه شخصی یا شماره ثبت شرکت )10 رقم(*

ارائه دهنده خدمات پرداخت

حساب )شماره تأیید + شماره حساب(*

شماره پرداخت شونده/مشتری

*ارائه این اطالعات الزامی است.

AUTOGIRO الزامی برای پرداخت توسط

با  پرداخت  برای  را  کننده"(، رضایت خود  )"پرداخت  امضاکننده زیر  اینجانب 
استفاده از برداشت از حساب ذکر شده یا حساب مشخص شده توسط پرداخت کننده 
در مراحل بعد بنا به درخواست دریافت کننده وجه و جهت پرداخت به دریافت 
کننده وجه در یک تاریخ خاص )"تاریخ مورد نظر"( از طریق Autogiro اعالم 

می دارم.

پرداخت،  دریافت کننده  پرداخت کننده،  به  پرداخت  خدمات  ارائه دهنده  توسط  دستور  این  در  شده  ارائه  شخصی  اطالعات  که  می کند  موافقت  کننده  پرداخت 
داده های  کنترل کننده  شود.  پردازش  خدمات  مدیریت  برای   Bankgirocentralen BGC AB و  پرداخت  گیرنده  به  پرداخت  خدمات  ارائه دهنده 
به  پرداخت  خدمات  ارائه دهنده  و  پرداخت  دریافت کننده  پرداخت کننده،  به  پرداخت  خدمات  ارائه دهنده  شخصی،  داده های  پردازش  این  برای  شخصی 
خدمات  ارائه دهنده  با  تماس  طریق  از  را  شخصی  اطالعات  اصالح  یا  دسترسی  درخواست  زمان  هر  در  پرداخت کننده  است  ممکن  است.  پرداخت  گیرنده 
گیرنده  با  توافق  و  حساب  شرایط  در  پرداخت  با  ارتباط  در  شخصی  داده های  پردازش  مورد  در  بیشتر  اطالعات  نماید.  اعالم  پرداخت کننده  به  پرداخت 
یافت. خواهد  خاتمه  کامل  به طور  خدمات  این  که  معنی  این  به  که  کند  لغو  را  توافق نامه  این  زمان  هر  در  می تواند  پرداخت کننده  است.  موجود   پرداخت 

شماره تأیید چهار رقمی است که نشان دهنده یک حساب یا بخش ارائه دهنده خدمات پرداخت است؛ به 
خالصه حساب مراجعه کنید. شماره تأیید معموالً چهار رقم اول شماره حساب است. Swedbank گاهی 
 دارای پنج رقم است، به عنوان مثال 9XXXXX - 8327. عدد پنجم را حذف کنید که در این مثال 9 است. 
شماره تأیید Handelsbanken باید همواره با عدد 6 شروع شود )اگر نمی توانید آن را پیدا کنید، 
Nordea که در آن شماره حساب شما همان  بنویسید(. یک حساب شخصی در  6000 را  عدد 
شماره شناسایی شخصی شما است: شماره تأیید YYMMDDXXXX – 3300 =. یک حساب 
نیست:  شما  شناسایی شخصی  شماره  همان  شما  شماره حساب  آن  در  که   Nordea در   شخصی 
تأیید  Nordea: شماره  PlusGiro در  تأیید = چهار رقم اول در شماره حساب. حساب  شماره 

9960 =



 Sandvikenhus AB, Box 3045, 811 03 Sandviken آدرس پستی
آدرس خیابان Plangatan 7 تلفن 00 22 24-026 مرکز تماس

 www.sandvikenhus.se فکس 270375-026 اینترنت
info@sandvikenhus.se ایمیل


