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مرحبًا بك كمستأجر جديد في Sandvikenhus! إننا نعدك بأن نبذل قصارى جهدنا لضمان 
تمتعك بتجربة االستئجار لدينا وأن تنعم في أثناء إقامتك هنا بأكبر قدر ممكن من الراحة التي ال 

يعكر صفوها أي شيء. ولكننا نحتاج لمعاونتك لنا لجعل األمور تسير على النحو األمثل. وقد 
جمعنا عددًا من النصائح العملية وإجابات على بعض األسئلة التي قد ترد في ذهنك بشأن الجوانب 

المختلفة المتعلقة باإليجار.

إن السكن في مبنى متعدد الطوابق مع أشخاص آخرين يعني أن علينا جميعًا مراعاة بعض 
الجوانب واتباع بعض القواعد المشتركة. ونحن نأمل منك أال ترى في ذلك نوًعا من ممارسة 

اإللزام عليكم، فما هدفنا إال أن نجعل إقامتك مريحة بقدر اإلمكان.

استعن بكتيب )دليل المستأجرين( متى لم تكن متأكدًا من أي شيء يخص جوانب اإليجار.  ويمكن 
.www.sandvikenhus.se االطالع على مزيد من المعلومات على موقعنا على الرابط

Sandvikenhus مع خالص التمنيات
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ثمة أشياء كثيرة يتعين التفكير بها عند االنتقال للسكن؛ 
فاألمر ال يقتصر على التخطيط لوضع مالبسك وإجراء 

بعض التنظيف، بل يتعين عليك كذلك طلب الحصول 
على المرافق وتسجيل تغييرك للعنوان.  وإليك بعض 
النصائح القليلة التي من شأنها أن تجعل عملية انتقالك 

أكثر سهولة وسالسة.

تغيير العنوان
تأكد من قيامك بتسجيل تغييرك للعنوان عند االنتقال. األمر ال 

يخدم الناحية العملية فقط، ذلك أنه من المهم أيًضا أن يسجل الجميع 
عنوانهم الحالي. ويمكنك تسجيل العنوان الجديد على الرابط 

 .adressandring.se
بوسعك أيًضا أن تطلب تحويل بريدك الوارد بشكل مؤقت إلى أحد 

المنازل الصيفية، أو أن تطلب االحتفاظ ببريدك أثناء غيابك وحتى 
عودتك.

)AUTOGIRO( خدمة التحصيل اآللي
هي خدمة تسمح بتحويل قيمة اإليجار من حسابك البنكي وبدون أي 
رسوم في آخر يوم من كل شهر. واستخدامك لخدمة التحصيل اآللي 
Autogiro يعني أنك ستكون مطمئنًا طوال الوقت إلى سدادك لقيمة 
اإليجار في موعدها. وكل ما عليك فعله هو التأكد من توافر ما يكفي 

من الرصيد في حسابك البنكي قبل حلول موعد استحقاق اإليجار 
بعدة أيام. 

استخدم نموذج طلب التحصيل اآللي autogiro الموجود في 
الغالف الخلفي لهذا الكتيب لتقديم الطلب. أو يمكنك االتصال بنا، 

وسنرسل لك نموذج طلب.

النفايات
إن لديك على األرجح نفايات ستحتاج للتخلص منها مع انتقالك 

للعيش معنا. سلم نفاياتك إلى مؤسسةGästrike återvinnare؛ 
وستجد العنوان وأوقات العمل الخاصة بها على الرابط 

.gastrikeatervinnare.se

المعاينة
عند انتقالك للسكن معنا، ستتسلم تقرير المعاينة والفحص الذي تم 

تحريره عند مغادرة المستأجر الذي سبقك. تأكد من صحة ما ورد 
في التقرير ومن إبالغنا إذا تنافى ما جاء به مع الواقع وذلك خالل 
ثمانية أيام )اعتباًرا من يوم انتقالك للسكن(، وإال فقد تضطر الحقًا 

لدفع قيمة تعويض عن تلفيات تسبب فيها المستأجر السابق. 

الخدمات ذات النطاق الترددي الواسع
كمستأجر لدينا، فإن لك حق االنتفاع بخدمات شبكات مفتوحة في 
المبنى. وبالتالي فإن لك حق االختيار من بين الشركات التي تقدم 

خدمات الهاتف والتليفزيون واالنترنت، وأنظمة االشتراك المختلفة، 
وألن الشبكة مصنوعة من ألياف بصرية، فإن بإمكانك الحصول 

على إنترنت شديد السرعة بحق. واألمر في النهاية يعتمد على 
الشركة التي تختر االشتراك معها.

ويمكنك أن تطلب خدمات النطاق الترددي الواسع بنفسك من 
الموقع sandvikenhus.se. إذا عانيت أي مشكلة مع خدمة 

النطاق الترددي الواسع أو خدمة اإلنترنت العادية، قم بإبالغ العطل 
 .Sandvikenhus إلى الشركة المقدمة للخدمة وليس

الفواتير اإللكترونية
يمكنك استالم كشف اإليجار في صورة فاتورة إلكترونية. ولتفعيل 

هذه الخدمة، رجاء تسجيل الدخول إلى مصرفك على االنترنت.

عقد توريد الكهرباء
لكل مستأجر اشتراكه المنفصل والخاص به وحده في الكهرباء 
المنزلية. ويستتبع ذلك أنك حر في اختيار شركة الكهرباء التي 

تريدها، وإذا قمت باالنتقال إلى مكان آخر، فإن عليك تسجيل ذلك 
لدى شركة توريد الكهرباء بنفسك.

المداخل )انظر السّلم(

االنتقال للسكن
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التنظيف عند االنتقال للسكن
إذا لم تكن كمستأجر جديد راضيًا عن مستوى النظافة الذي وجدت 

عليه المكان عند انتقالك، فإن عليك تقديم تقرير نواقص وأعطال 
على الفور. 

الجراج )المرآب(
يتم تأجير مساحات الجراح من خالل موقعنا على اإلنترنت.  

ُويستخدم الجراج فقط لوضع السيارات، وال يجوز استخدامه كمكان 
للتخزين. وتذكر أنه ال يجوز لك تخزين أي سوائل قابلة لالشتعال أو 

اسطوانات غاز في الجراج.
ويحظر غسل السيارات في ممر الجراج أو أماكن انتظار 

السيارات نظًرا الحتواء الماء القذر المتخلف عن الغسيل على مواد 
مضرة بيئيًا ويتم تصريفها بدون معالجة ألقرب فتحة تصريف.

التأمين على المنزل 
ينبغي عليك الحصول على بوليصة تأمين على المنزل لتغطية 

أية تلفيات لممتلكاتك في حالة اندالع أي حريق أو تعرض منزلك 
للسطو المسلح. ويغطي هذا التأمين أيًضا المتعلقات التي وضعتها في 

المخزن أو غيره من األماكن. اتصل بشركتك التأمينية مباشرة. 

الموقع على اإلنترنت
قمنا بجمع المعلومات لمستأجرينا تحت العنوان Mina Sidor في 

.sandvikenhus.se موقع
وللدخول إلى موقع sandvikenhus.se ألي غرض 

كالتعبير مثالً عن الرغبة في تأجير شقة، يجب أن تكون 
مستخدًما مسجالً. وكونك مستأجًرا لدينا يمنحك الحق في 

الدخول على األقسام األخرى كالتحقق من رصيدك اإليجاري 
واإلبالغ عن النواقص واألعطال. كما يمكنك أيًضا العثور على 

بيانات االتصال الخاصة بأعضاء مجلس المستأجرين وممثلي المالك 
المتطوعين في المنطقة والخروج مثالً بمالحظات من المناقشات 

المعقودة في االجتماعات في المنطقة.

اإليجار )انظر أيًضا التحصيل اآللي 
)AUGOGIRO

يسدد اإليجار مقدًما دائًما. ويجب أن يُسدد في موعد غايته آخر 
يوم عمل قبل بداية كل شهر ميالدي جديد. وأسهل وأبسط الطرق 
للسداد هي من خالل الفاتورة اإللكترونية أو خدمة التحصيل اآللي 

 autogiro استخدم نموذج طلب التحصيل اآللي .autogiro
 الموجود في الغالف الخلفي لهذا الكتيب لتقديم الطلب.

تليفزيون الكابل )القنوات السلكية( يوجد قنوات 
سلكية في كافة الشقق لدينا. ويجب على كل من لديه تليفزيون السداد 
مقابل الحصول على رخصة التليفزيون. ويتم السداد بشكل منفصل 
لشركة Radiotjänst. ويمكن االطالع على أحدث قوائم القنوات 

.sandvikenhus.se والمعلومات عن قنوات األفالم في موقع

لوحات األسماء
ستحرص خدمة العمالء على أن لوحة االسم المعلقة على باب 

المدخل تحمل اسمك الصحيح. وإذا انتقل شخص آخر إلى أو من 
شقتك، يمكنك االتصال بخدمة العمالء لتعديل لوحة االسم. انظر إلى 

نموذج لوحة االسم في صفحة 25.

المفاتيح
سيتم في العادة تسليمك 3-4 مفاتيح، وأحيانًا مفتاًحا إلكترونيًا كذلك 

لشقتك. 
إذا احتجت لمزيد من المفاتيح، فرجاء االتصال بخدمة العمالء. لن 
يُقدم صناع األقفال والمفاتيح على عمل أي نسخ من المفاتيح بدون 
تصريح منا، وعليك سداد تكلفة نسخ المفاتيح بنفسك. ويجب تسليم 
كافة المفاتيح عند انتقالك وتشمل نُسخ المفاتيح التي سددت تكلفتها 

لحاجتك. إذا كان أحد المفاتيح مفقودًا عند انتقالك، يجب إعادة ضبط 
اسطوانة القفل وسيتحمل تكلفة هذا اإلجراء المستأجر السابق.

إذا وقعت الستالم المفاتيح من المستأجر السابق، فإنك بذلك أيَضا 
توافق على التنظيف. رجاء االطالع على نموذج استالم المفاتيح في 

 صفحة 25.
تذكر! عليك إحضار مستند يثبت هويتك عند التوقيع الستالم 

المفاتيح.
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السّلم
يعد منظر السلّم هو أول انطباع يخرج به الزوار عن منزلك. ساعدنا 
في المحافظة على سلم المبنى نظيفًا وأنيقًا وخاليًا من دخان السجائر. 

ووفقًا لقوانين الحماية من الحرائق، يُمنع ترك الدراجات أو 
عربات األطفال أو غيرها من األشياء التي قد تعوق الحركة أو التنقل 

على السلم. ضع مثل هذه األشياء في منطقة تخزين الدراجات أو 
عربات األطفال بدالً من السلم. وإذا لم يتم االلتزام بهذه القاعدة، فإن 

لدينا الحق في نقل الشيء الذي يعوق الحركة. 
ضع ممسحة األرجل داخل شقتك، وليس على السلم. 

يتم إغالق مداخل المبنى ليالً حتى يشعر الجميع باألمان. يُمنع 
وضع أي شيء يمنع إغالق باب المدخل للسماح بدخول األشخاص 

المصرح لهم بالدخول. 

ملحوظة مهمة! 
يعتبر السلم مخرًجا لك ومدخالً لخدمات الطوارئ في حالة أي حوادث!

يجب أن تكون الساللم خالية دائًما من أي أجسام للسماح بدخول خدمات الطوارئ.

بيانات االتصال
026-24 22 00 . تحويلة التليفون..............................................
مكتب مساعدة النواقص واألعطال........................... 00 22 026-24
الخط الساخن على مدار الساعة............................... 00 68 026-10

)لحاالت الطوارئ في غير أوقات العمل(
مكتب اإليجار................................................ .00 22 026-24
Plangatan 7 .................................................. عنوان الشارع
www.sandvikenhus.se ..........................الموقع على االنترنت
026-24 00 00 ................................................ بلدية ساندفيكن

لمعرفة أوقات العمل الحالية، 
تفضل بزيارة موقعنا 

sandvikenhus.se
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البد أنه ستطرأ على ذهنك مجموعة من التساؤالت 
اإلضافية أثناء فترة اإليجار، وقد جمعنا إجابات على 

األسئلة األكثر تكراًرا تحت هذا العنوان.

ماذا يشمل اإليجار؟
باعتبارك مستأجًرا، فأنت ملزم باالعتناء بشكل جيد بشقتك. وتشمل 
المسئوليات الواقعة عليك المواظبة على التفريغ والتنظيف الدوري 

لفتحة الصرف األرضي في الحمام، وتنظيف مرشح المروحة، 
واستبدال مصابيح اإلضاءة في الشقة واستبدال المنصهرات 

)الفيوزات( إلخ

التأجير من الباطن

يجوز لك تأجير شقتك من الباطن فقط إذا كان لديك تصريح تحريري 
بذلك من Sandvikenhus وبشكل محدود المدة فقط. ويمكن 

www. االطالع على مزيد من المعلومات على موقعنا على الرابط
 .Uthyrningspolicy تحت العنوان sandvikenhus.se

مدة اإليجار

النفايات )انظر أيًضا فرز النفايات والنفايات 
الكبيرة(

هناك مستودعات وصناديق مقسمة خاصة للنفايات المنزلية في 
مناطقنا السكنية. قم بفرز النفايات حسب الرموز المرسومة على 

الصناديق: 

النفايات القابلة لالحتراق  • 
الصحف والجرائد   • 

العبوات وصنوف التغليف المعدنية   • 

الزجاج   • 
البالستيك  • 

العبوات وصنوف التغليف الورقية  • 
النفايات القابلة للتحويل لسماد  •

 يتم تجميع النفايات القابلة للتحويل إلى سماد في األكياس الورقية 
الخاصة بذلك والمتوافرة من مستودع النفايات. ارجع إلى 

التعليمات التفصيلية في مستودع النفايات الخاص بك، أو في 
gastrikeatervinnare.se

• الثقوب في الثالجة )المبرد( والفريزر الناجمة عن إزالة 
الصقيع بشكل غير صحيح.

• تشقق الصاجة العلوية للموقد أو تشقق ألواح التسخين 
الكهربائي.

• ألواح زجاج النوافذ المكسورة من الداخل.
• تنظيف فتحات صرف األرضية ومصايد المجاري.

• المفاتيح العادية والمفاتيح اإللكترونية اإلضافية وتغيير القفل 
بسبب المفاتيح المفقودة.

• فتحات الصرف المسدودة التي سببها المستأجر، وذلك مثالً 
في حاالت انحشار النفايات وغيرها من األشياء في فتحة 

الصرف.
• البلي غير المعتاد في الشقة، كثقوب األوتاد الكثيرة في ورق 

الحائط أو البورسلين المكسور في الحمام أو التركيبات 
المكسورة.

• األسطح التي لم يعتن بها المستأجر بشكل جيد )نتيجة مثالً 
الستخدام منتج التنظيف الخطأ(

• تجديد أعمال الصيانة غير االحترافية التي أجراها المستأجر.
• تلفيات الحرائق والمياه التي تسبب فيها المستأجر بشكل غير 

متعمد.

)بشرط أال يكون المستأجر قد تسبب في تلفيات(
• إصالح ألواح الزجاج الخارجية في أبواب الشرفة والنوافذ.

• تنظيف الصرف.
• ضبط استقامة النوافذ والمطاط المانع للتسرب في النوافذ واألبواب.

• إصالح مكان التخزين )ولكن ليس قفل مكان التخزين(
• إصالح تركيبات الشقة األخرى التي لم يتم إتالفها عمدًا.

• صيانة وضبط الخالطات والحنفيات.
• إصالحات الثالجة )المبرد( والفريزر.

• إصالحات موقد المطبخ.
• استبدال مصباح الفرن.

•إصالحات األبواب واألقفال )يتحمل المستأجر المسئولية عن أي أقفال 
أخرى لم تقم Sandvikenhus بتركيبها(.

• 21 درجة في الشقة في وسط الغرفة.
• أجهزة غرفة الغسيل العاملة )أو في الشقة إذا كانت األجهزة المنزلية 

ضمن قيمة اإليجار(.
• أجهزة إنذار الدخان والحريق.

أمثلة على البنود التي يشملها إيجارك. أمثلة على البنود التي تتطلب تكلفة إضافية
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الحمام
برغم أن الحمامات أماكن مبتلة، إال أنها ال تتحمل كميات مفرطة من 
المياه والرطوبة. احرص على تهوية الحمام بعد كل دش أو استحمام، 

ويفضل أن يكون ذلك بفتح أحد النوافذ لفترة، إن وجدت. اترك باب 
الحمام مواربًا في الليل وامسح دوًما أي بقع مياه ملحوظة داخله.

تجنب عمل أي ثقوب في جدار الحمام يمكن أن تدخل بها المياه 
وتسبب تلفيات.

عربات األطفال
ضع عربات األطفال في منطقة تخزين عربات األطفال متى كانت 
متوافرة، وإال فضعها في منطقة تخزين الشقة أو الدور السفلي. إذا 

تركتها على السلم، فإن عربة األطفال ستعوق حركة جيرانك وعّمال 
خدمات الطوارئ.

أفكار واقتراحات المستأجرين
تهدف أفكار واقتراحات المستأجرين لتحقيق التقارب واإلحساس 

بالتواصل المجتمعي بين الجيران وبعضهم، وتخلق مكانًا أكثر أمانًا 
وأريحية.  إذا كانت لديك أنت وجيرانك أفكار حول الكيفية التي تحب 
أن ترى عليها بعض األشياء، فالرجاء االتصال بنا. ويمكن االطالع 

على مزيد من المعلومات حول أفكار واقتراحات المستأجرين 
ومجالس المستأجرين على موقعنا.

الحرائق - تذكر
 • ال تدخل أبدًا أي سلم معبأ بالدخان؛ انتظر قدوم خدمات الطوارئ.

 • اتصل بـرقم 112 إذا استطعت.
 • اخرج إلى البلكونة أو إلى أحد النوافذ واصرخ طلبًا للنجدة. 

 • ال تفتح باب مدخل الشقة.
• ال تستخدم المصعد )األسانسير(.

إنذارات الدخان والحريق
نظًرا ألن أجهزة إنذار الدخان والحريق تعد وسائل تأمين في 

المتناول، قامت Sandvikenhusبتركيبها في كل شقة. تحقق من 
عمل جهاز إنذار الدخان والحريق والبطارية على فترات منتظمة. 

كما أنك مسئول عن استبدال البطاريات. ويظل جهاز الدخان 
والحريق في الشقة بعد انتقالك لمكان آخر. يمكن االطالع على 
تعليمات العناية بأجهزة إنذار الدخان والحريق في صفحة 14.

الدراجات
ضع دراجتك في حامل الدراجات أو في 
مكان تخزين الدراجات. وإذا تركتها في 

السلم، فإن دراجتك ستعوق حركة جيرانك 
وعّمال خدمات الطوارئ.

غساالت األطباق
إّذا كنت ترغب في تركيب غسالة أطباق في شقتك، فإن هناك بدائل 

عديدة؛ ويمكنك اختيار تركيب غسالة أطباق كأحد الخيارات الكمالية، 
انظر صفحة 22. يمكنك أيًضا تولي هذا األمر بنفسك، ولكنك 

ستكون ملزًما وقتها بطلب كهربائي معتمد للتحقق من أن غسالة 
األطباق ستعمل في شقتك. إذا وافق الكهربائي الُمعتمد على صالحية 
تركيب غسالة األطباق، يمكنك وقتها االتصال بسبّاك لمعاونتك على 

توصيل المياه وتركيب خرطوم التصريف. 
ويجب أن يقوم كهربائي معتمد بربط غسالة األطباق بمأخذ 

الكهرباء الرئيسي.

الدش واالستحمام
ال تعتبر ستائر الدش وماسورة الستائر من األشياء التي يتم توفيرها 

بشكل قياسي في الشقة. قم بتركيب ستائر الدش بنفسك لمنع مياه 
الدش من التسبب في تلفيات في بقية الحمام. لكي تجعل من السهل 

عليك أخذ ماسورة الستارة معك عند االنتقال، اخترها من النوع الذي 
ال يحتاج للتثبيت بمسمار في الحائط.

األبواب
إذا نزعت األبواب الداخلية في شقتك، عليك أن تعيدها مرة أخرى 
إلى موضعها عند مغادرة المنزل. تأكد من أن األبواب تم تخزينها 

بطريقة ال تسبب تعرضها للتلف.

الفاتورة اإللكترونية
يمكنك استالم فاتورة إيجارك في صورة فاتورة إلكترونية. ولتفعيل 

هذه الخدمة، رجاء تسجيل الدخول إلى مصرفك على االنترنت.

المداخل )انظر السلم(
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تقارير النواقص واألعطال 
تعد أسهل الطرق لتقديم تقرير نواقص وأعطال عن طريق موقعنا 
على اإلنترنت sandvikenhus.se. يمكنك أيًضا طلب تقرير 

النواقص واألعطال على الرقم 00 22 24-026. في حالة 
النواقص واألعطال التي تستدعي تدخالً طارئًا، رجاء االتصال 

بخطنا الساخن الدائم على 00 68 10-026 في غير أوقات العمل 
الرسمية. والنواقص واألعطال التي تستدعي تدخالً طارئًا هي التي 
قد تتسبب في إصابات لألشخاص أو تلفيات للشقة، وذلك مثالً إذا لم 
تكن هناك كهرباء أو تدفئة أو مياه على اإلطالق في الشقة أو كانت 
الثالجة أو الفريزر مكسوًرا. ال تتصل بالخط الساخن إذا كان يمكن 

لعملية إصالح العطل االنتظار حتى يوم العمل التالي.

الحفالت )انظر اإلزعاجات(

المراوح
يعد المروحة الكائنة أعلى الموقد جزًءا مهًما من نظام تهوية شقتك. 
نّظف المرشح الموجود في غطاء المروحة عند اللزوم، ولكن مرة 

واحدة على األقل شهريًا. اغسل المرشح بالمنظف المعتاد أو في 
غسالة األطباق. تأكد أيًضا من تنظيف الصمامات المنظمة في بقية 

الشقة.
 إذا لم تكن المروحة تعمل، قم باإلبالغ عن العطل. 

يمكن االطالع على تعليمات العناية في صفحة 16.

الطيور
لمراعاة الجيران، ال يجوز لك إطعام الطيور البرية من شرفتك. ذلك 

أن روث الطيور قد يتسبب في اتساخ شرفات جيرانك وقد يصبح 
مرتعًا لآلفات.  قم بتعليق كرة شحم حيوانية أو ما يماثلها من إحدى 

األشجار البعيدة قليالً عن المبنى.

أماكن التخزين
في كل شقة مكان التخزين الخاص بها. يقع مكان التخزين في الدور 
األرضي، أو في الدور العلوي أو في الخارج في الفناء على حسب 

المكان الذي تعيش فيه. تأكد من أن لديك قفل معتمد على الباب. 
ينصح بزيارة مكان التخزين على فترات منتظمة وفحصه للتحقق من 

أي تلفيات.
تعد الممرات والساللم في األدوار األرضية والعلوية ممرات 

إخالء مهمة وال يجوز استخدامها لتخزين األثاث أو عربات األطفال 
أو عربات اليد أو العجالت أو ما يماثلها.

من أجل الحفاظ على سالمة الجميع، ال يجوز لك االحتفاظ بمواد 
قابلة لالشتعال في أي مكان تخزين.

نصيحة: ال تضع األشياء مباشرة على األرضية 

بل يفضل وضعها على رف أو فوق األرض بقليل. والهدف من ذلك 
إبعاد متعلقاتك عن أي تلف حيث تبدأ التلفيات الناتجة عن المياه في 

الغالب في الدور األرضي.

الجراج )المرآب(
يتم تأجير مساحات الجراح من خالل موقعنا على اإلنترنت. 

ويستخدم الجراج فقط مع السيارات، وال يجوز استخدامه كمكان 
للتخزين. وتذكر أنه ال يجوز لك تخزين أي سوائل قابلة لالشتعال أو 

اسطوانات غاز في الجراج.
يحظر غسل السيارات في ممر الجراج أو أماكن االنتظار نظًرا 
الحتواء الماء القذر المتخلف عن الغسل على مواد مضرة بيئيًا يتم 

تصريفها بدون معالجة ألقرب فتحة تصريف.

الشواء
ال يُسمح بالشواء في الشرفة 

)البلكونة(. وفي بعض 
أماكننا السكنية، هناك أماكن 
مخصصة لمناسبات الشواء. 
وإذا كنت تستخدم شواية من 

الشوايات التي يمكن التخلص 
منها، تأكد من أن جمرات 
الفحم قد خمدت تماًما قبل 

إلقاءها في
صندوق النفايات

النفايات الكبيرة
 Sandvikenhus ال تقوم

بجمع النفايات الكبيرة أو 
النفايات الخطرة. مثل هذه النفايات يجب تركها في محطات إعادة 

التدوير. ويمكنك العثور على مواقعها وأوقات العمل بها على الرابط 
.gastrikeatervinnare.se

حامل القبعات
يُعد حامل القبعات من التجهيزات القياسية الموجودة في الشقة. وإذا 

وضعت حامل قبعاتك الخاص، فاحتفظ بالحامل األصلي وأعد تركيبه 
في مكانه عند المغادرة.

الموقع على االنترنت
قمنا بجمع المعلومات لمستأجرينا تحت العنوان Mina Sidor على 

sandvikenhus.se الموقع
وللدخول إلى sandvikenhus.se ألي غرض كالتعبير 

مثالً عن الرغبة في تأجير شقة، يجب أن تكون مستخدًما مسجالً. 
وكونك مستأجًرا لدينا يمنحك الحق في الدخول على األقسام 

األخرى كالتحقق من رصيدك اإليجاري واإلبالغ عن األعطال. كما 
يمكنك أيًضا العثور على بيانات االتصال الخاصة بأعضاء مجلس 
المستأجرين وممثلي المالك المتطوعين في المنطقة والخروج مثالً 

بمالحظات من المناقشات المعقودة في االجتماعات في المنطقة.
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اإليجار )انظر أيًضا التحصيل اآللي 
)AUTOGIRO

يجب سداد اإليجار مقدًًما، شهًرا بشهر.  وسيخبرك كشف اإليجار 
 Autogiro بالموعد المطلوب لسداد اإليجار. ويعد التحصيل اآللي

من الوسائل التي تعفيك من القلق بشأن دفع اإليجار في موعده.

ماذا يحدث إذا تأخرت في سداد اإليجار؟
سنرسل لك إخطاًرا بطلب اإليجار مع نموذج دفع إذا لم تسدد قيمة 

اإليجار في موعدها. 
إذا لم يتم سداد المبلغ الكامل، سيتم تحويل األمر إلى خدمة 

الشرطة السويدية للتكفل باألمر.

ماذا ينبغي علي أن أفعل إذا تأخرت في سداد اإليجار؟ 
.Sandvikenhus اتصل بـ

إن تسجيل عدم قيامك بالدفع 
يعني أنك  

ستعاني مشكلة في الحصول على ما يلي:

• القروض البنكية 

• الشراء االستئجاري

• االشتراك في التليفون

• شقق أخرى

• وظيفة

• التأمين 

سدد اإليجار في موعده - فاألمر يستحق ذلك!

قد يترتب على تأخرك في دفع اإليجار المستحق تجشمك للتكاليف التالية:

بعد نحو أسبوع من تاريخ التخلف عن الدفع ستتلقى طلبًا من Sandvikenhus. وهذا يعني فعليًا 
تحصيل رسوم قيمتها 180 كرونة سويدية إضافية + الفوائد.

إذا تخلفت بعدها عن السداد حتى نهاية الشهر، سيتم إحالة القضية إلى خدمة إنفاذ القوانين السويدية 
)الشرطة(. سيتعين عليك سداد مبلغ 720 كرونة سويدية إضافية، وقد يدون في سجلك سابقة عدم 

الدفع.

إذا تخلفت عن سداد اإليجار بعد أمر الدفع، سيتم طردك. 

إجمالي التكاليف غير الضرورية:

180 كرونة 

720 كرونة

600 كرونة

1500 كرونة
+ الفوائد

الحيوانات األليفة
يُسمح باالحتفاظ بالحيوانات األليفة كالكالب أو القطط 
أو السمك أو الطيور الموضوعة في أقفاص في الشقق 

التابعة لـ Sandvikenhus. ال تملك الحق في االحتفاظ 
بثعابين سامة أو زواحف قد تشكل خطًرا على اآلخرين 
في المبنى. يجب أيًضا الحصول على تصريح إذا كنت 

تنوي االحتفاظ بكثير من الحيوانات األليفة.
قد تسبب حيواناتك األليفة إزعاًجا أو رائحة كريهة في 

الداخل. يجب التخلص من قش القطط وتبن الحيوانات 
األليفة مع النفايات المنزلية القابلة لالحتراق. أنت مسؤول 

عن العناية واالهتمام بإزالة روث حيواناتك األليفة في 
خارج الشقة أيًضا. واحرص أيًضا على عدم قيام قطتك 

بالتبول في أماكن كصناديق الرمل مثالً.
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تليفزيون الكابل )القنوات السلكية(
تحتوي كافة الشقق لدينا على تليفزيون كابل. ويجب على كل من 
لديه تليفزيون سداد مقابل الحصول على رخصة التليفزيون. ويتم 

.Radiotjänst السداد بشكل منفصل لشركة
ويمكن االطالع على أحدث قوائم القنوات والمعلومات عن قنوات 

.sandvikenhus.se األفالم في موقع

أماكن األنشطة االجتماعية
تضم العديد من منشآتنا السكنية أماكن لألنشطة االجتماعية كي 

يستخدمها المستأجرون في عقد األنشطة االجتماعية. يمكنك االطالع 
على اإلرشادات الخاصة بحجز هذه األماكن على لوحة اإلخطارات 

sandvikenhus. في Mina Sidor في السلم وتحت العنوان
 .se

الدور األرضي )انظر أماكن التخزين(

مسخنات المحركات
تذكر أن أقصى قوة لتيار كهرباء مقبس مسخن المحرك تعتمد على 

سعة المنصهر )الفيوز( الخاص به. إذا تخطيت هذا الحد، وذلك مثالً 
بتوصيل مسخن آخر، فثمة خطورة في انصهار المنصهر )الفيوز(، 

وبشكل يؤثر أيًضا على مسخنات المحركات المجاورة.

الحشرات والطفيليات
إذا رأيت حشرات أو طفيليات أو آفات أخرى في شقتك، 

فإن عليك االتصال بـ Sandvikenhus على الفور لمنعها من 
االنتشار.

أطباق األقمار الصناعية
قم بتثبيت أطباق األقمار الصناعية على حامل أقمار 

صناعية أو شيء مماثل داخل الشرفة )البلكونة(. وال يجوز 
تعليق أطباق األقمار الصناعية خارج درابزين الشرفة أو 

تعليقها على واجهة المبنى.

عندما يحين الوقت لنا إلجراء أعمال الدهان 
ووضع ورق الحائط، قم بإنزال الستائر والمصابيح 
والصور، وضع كل األثاث في وسط الغرفة لترك 

مسافة متر واحد من األرضية على األقل خاليًا أمام 
كل حائط

1 متر 1 متر

1 متر

1 متر
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أماكن وقوف السيارات
تضم منشآتنا السكنية مساحات مخصصة لوقوف وانتظار سيارات 

المستأجرين وزّوارهم. وتُوضع الفتة على هذه المساحات تحمل 
الشروط السارية على استخدامها. الحظ أنه ال يجوز للمستأجرين في 

المنطقة ركن سياراتهم في المساحات المخصصة لوقوف سيارات 
الزوار؛ سيتم التحقق وقتها من عنوان تسجيل السيارة. إذا كان 

 زائرك يحتاج لركن سياراته لمدة 
أطول من المدة المعمول بها للمساحة الخاصة بوقوف سيارات 

الزوار، فالرجاء االتصال بخدمة عمالء Sandvikenhus في 
Plangatan 7 أو أحد مندوبي المبنى من المنطقة. يمكنهم وقتها 

إصدار تصريح/تذكرة وقوف سيارات.

الستائر المعدنية
ال تعتبر الستائر المعدنية من التجهيزات القياسية في شققنا. إذا 

اخترت تركيب ستارتك المعدنية الخاصة، فيجب عليك فعل ذلك 
بالشكل الصحيح. 

إذا كانت هناك بالفعل ستائر معدنية عند انتقالك، فأنت مسئول عن 
صيانتها؛ لن تقوم Sandvikenhus بصيانة أو إصالح الستائر 

المعدنية.

أحواض السباحة
ألسباب متعلقة بالسالمة، ال نسمح بوضع أحواض السباحة 

البالستيكية في مناطقنا السكنية.

الترميم والتجديد )انظر الصيانة(

التدخين
ال يُسمح بالتدخين في األماكن ذات االستخدام المشترك كالمداخل 
والساللم والمصاعد وغرف الغسيل في أبنيتنا.  يعاني كثير من 

الناس من الحساسية وقد يمرضون بشكل خطير بسبب دخان 
السجائر. سنقدر لك عدم قيامك بالتدخين في الباحة المواجهة مباشرة 

للمدخل. كذلك، رجاء مراعاة الجيران عند التدخين في الشرفة أو 
الفناء. وبالطبع، يجب عليك التخلص من أعقاب السجائر في طفاية 

السجائر.

العناية بشقتك
اعتن جيدًا بشقتك. إن تجديد أي شقة تعرضت لتلفيات أو اساءة 

استخدام أمر مكلف. استخدم المنظفات غير المضرة بالبيئة والمناسبة 
لنوع الشيء الذي ترغب في تنظيفه. إن استخدام المنظفات القوية أو 
غير المناسبة قد يدمر المادة التي تنظفها، وسيتعين عليك حينئذ سداد 

تكلفة إصالح هذا التلف. 

فتحات صرف األرضية ومصايد الصرف
هناك إطار تحت المصفاة يجب أوالً نزعه وتنظيفه. وهناك أنواع 
كثيرة مختلفة من فتحات صرف األرضية واإلطارات المختلفة، 

ولكنها جميعًا تشترك في ضرورة تنظيفها على فترات منتظمة. فإذا 
لم يحدث ذلك، فقد يتسبب ذلك في حدوث انسداد وتسرب رائحة 

كريهة. 

طريقة التصرف:
ارفع المصفاةu، وستجد مصيدة المياه مع إطار - بيد أو بغير 

يد - يجب إزالته. ارفعها إلى األعلى بزاوية مستقيمةv وانزع كل 
الشعر واألشياء المحشورة بها. أعد وضع مصيدة المياه مرة أخرى 

في مكانها واضغط عليها بقوة لتثبيتها في موضعها. إذا كان لديك 
نوع مختلف من الصرف األرضي وال تعرف طريقة تنظيفه، اتصل 

بمكتب مساعدة النواقص واألعطال.

تتوافر كتيبات ‘افعلها بنفسك’ Do-it-yourself للتنزيل في 
 .sandvikenhus.se

إذا كانت لديك أي تساؤالت، فال تتردد في االتصال بمكتب مساعدة 
النواقص واألعطال على الرقم 00 22 026-24.
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إنذارات الدخان والحريق
توجد أجهزة إنذار الدخان والحريق في كافة شققنا. وتتحمل من 

جانبك المسئولية عن تغيير البطاريات بها وصيانتها. وإذا بدأ جهاز 
اإلنذار في إصدار صوت سقسقة من وقت آلخر دون سبب، فإن هذا 

معناه أن البطارية على وشك النفاد. قم باستبدال البطاريات بأسرع 
ما يمكن.

اختبر جهاز اإلنذار من خالل الضغط على زر االختبار. إذا كانت 
البطارية ومكبر الصوت يعمالن بشكل جيد، سيبدأ جهاز اإلنذار في 
إصدار صوت سقسقة. هناك مجس حساس داخل جهاز إنذار الدخان 

يعمل على اكتشاف وجود الدخان في الشقة. للتأكد من أنه يعمل، 
أطفئ عود ثقاب مشتعل أسفله مباشرة. سيكون الدخان الصادر من 

عود الثقاب الُمطفأ كافيًا إلطالق إنذار الحريق.
في حالة وجود حالة طوارئ حقيقية، فإن 

التحذير المبكر أمر مهم. حيث يمنحك الوقت إلطفاء أي حريق قبل 
أن يبدأ في االنتشار. أو يتيح لك الوقت الكافي إلبعاد أسرتك ونفسك 

إلى مكان آمن. ولهذا السبب، يُستحسن تركيب المزيد من أجهزة 
إنذار الدخان والحريق في الشقة.

ومن وقت آلخر، تحقق من أن جهاز اإلنذار يعمل بشكل جيد، 
ويستحسن أن يكون ذلك مرة كل ثالثة أشهر. كذلك، قم بتنظيف 

أجهزة اإلنذار بالمكنسة الكهربائية مرة أو مرتين كل عام، وال تنس 
تغيير البطارية في وقت ما.

طريقة التصرف:
انزع جهاز اإلنذار من الحريق من الماسك الخاص به من خالل 

تدويره في اتجاه عقارب الساعةu. انزع البطارية الموجودة خلف 
جهاز اإلنذار وقم بتركيب بطارية جديدة. عند إعادة وضع جهاز 

اإلنذار في مكانه مرة أخرى، تأكد من أن العروات مثبتة جيدًا في 
الشقv. قم بإدارته في اتجاه عكس عقارب الساعة إلى أن تتأكد من 

ثباته في مكانه. 

استبدال المنصهرات )الفيوزات(
تحتوي صناديق الفيوزات على فيوزات تحمي النظام الكهربائي 

من زيادة األحمال الكهربائية. إذا كنت تستخدم عدة أجهزة كهربائية 
في نفس الوقت ويتعرض النظام الكهربائي لحمل كهربائي ثقيل، 

فقد ينصهر فيوز أو أكثر ويقطع التيار الكهربائي. افصل األجهزة 
واستبدل الفيوز المنصهر.

انظر إلى النقطة الملونة الصغيرة في نهاية الفيوز. إّذا كانت 
النقطة الملونة سائبة، فهذا يعني أن الفيوز قد انصهر. استبدل الفيوز 
المنصهر بآخر جديد تحمل نقطته نفس اللون الموجود على الصفيحة 
القاعدية الحاملة للفيوز. ال تحاول أبدًا إًصالح الفيوزات المنصهرة - 
فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الحمل الكهربائي على نحو ينتج عنه حريق.
تشتمل بعض شققنا على قاطعات تيار أوتوماتيكية بدالً من ذلك. 
وهنا أيًضا يتم قطع التيار الكهربائي عند زيادة األحمال على النظام 

الكهربائي، ولكن ال ينصهر أي فيوز.
بمجرد معرفتك لسبب زيادة الحمل الكهربائي وعالجه، قم بإعادة 

.uضبط قاطع التيار من خالل رفع زر إعادة الضبط الذي سقط

تحتوي الكثير من شققنا على جهاز تيار متبقي. وهو يكتشف أي 
عيوب في النظام الكهربائي ثم يقوم بإغالق التيار الكهربائي. إذا تم 
قطع الكهرباء، قم بفصل األجهزة التي وضعتها قبلها ثم أعد ضبط 

جهاز التيار المتبقي من خالل رفع زر إعادة الضبط الذي سقط.
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تتوافر كتيبات ‘افعلها بنفسك’ Do-it-yourself للتنزيل في sandvikenhus.se. إذا كنت لديك شكوك 
بهذا الخصوص، رجاء 

االتصال بمكتب مساعدة النواقص واألعطال على الرقم 00 22 026-24

مصيدة المياه، الحوض
إذا كان ماء حنفية الحوض ينصرف بشكل بطيء، ففي األغلب 

يرجع السبب إلى تجمع القاذورات في مصيدة المياه. وهذا األمر من 
السهل جدًا إصالحه خالفًا لما تعتقد. فكل ما هو مطلوب هو ضغّاطة 
حوض مطاطية. وهي ال تكلف كثيًرا وغالبًا ما تحل مشكلة الصرف 

البطيء للمياه من الحوض. ويمكن شراؤها من متاجر األدوات 
المنزلية أو المتاجر الكبيرة. 

ومصيدة المياه هي ذلك "االنتفاخ" األبيض في الماسورة الواقعة 
أسفل الحوض. وهي تمنع الروائح الكريهة من الخروج إلى األعلى 

من أنبوب الصرف. يعلق الشعر الساقط وجزيئات الصابون 
والقاذورات بسهولة في مصيدة المياه وتحدث كل هذه األشياء انسدادًا 

يمنع المياه من الصرف.
إذا لم تنصرف المياه بشكل جيد بعد هذا اإلجراء، اتصل بمكتب 

مساعدة النواقص واألعطال.

طريقة التصرف:
قم بتغطية الماء الفائض بإبهامك أو بقطعة من شريط الصق. اضغط 
ضغاطة الحوض المطاطية أعلى فتحة التصريفu. امأل الحوض 

حتى نصفه بالمياه واضغط الضغاطة المطاطية لألعلى ولألسفل.
إذا لم تكن الضغاطة المطاطية ذات فائدة في إصالح المشكلة، 

حاول تنظيف مصيدة المياه. بداية ضع دلواً تحت الحوض لمنع المياه 
القذرة من التناثر على األرض.

قم بفك مسامير الجزء السفلي لمصيدة المياه vيدويًا. ال تستخدم 
األدوات.

حرك كل القاذورات إلى الخارج باستخدام إصبعك wأو 
باستخدام مفك. تحقق من أنه لم يتبق شيء من خالل النظر إلى 

األسفل عبر فتحة صرف الحوض. 
بعد ذلك، قم بتثبيت الجزء السفلي مرة أخرى في مكانه بالمسامير. 

تأكد من أنه محكم اإلغالق.
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مروحة المطبخ
تعد مروحة المطبخ جزًءا من نظام التهوية في الشقة. وهناك صمام 

منظم صغير في المروحة يسمح للهواء "القديم" بالخروج. وعليه من 
المهم تنظيف المرشح في المروحة على فترات دورية.  

وعندما يتجمع الشحم والتراب في المرشح، فإن التهوية لن تعمل 
كما ينبغي. كما أن مرشح المروحة المتسخ قد يشكل خطًرا في حالة 

نشوب حريق. واألكثر من ذلك أن الرواسب الشحمية القديمة قد 
تسقط في طعامك.

وعليه من المستحسن غسل مرشح المروحة كل شهرين أو ربما 
كل شهر إذا كنت تقوم بالطهي كثيًرا. استخدم سائل غسيل جيد 

للصحون. 
إن سوائل الغسيل الرخيصة ال تذيب الرواسب الشحمية بنفس 

القوة.

قد تتفاوت مرشحات المراوح بشكل كبير على حسب عالمتها 
التجارية، ولكن يظل المبدأ الخاص بتنظيفها كما هو.

طريقة التصرف: 
u يقع المرشح خلف شبكة. قم بنزعه من خالل اإلمساك بالزرين

وإمالة الشبكة إلى األسفل. 
أمل وجه الشبكة إلى األسفل. انزع الماسك فوق المرشح من خالل 

.vاإلمساك بالعروتين
اغسل المرشح wفي الماء الساخن باستخدام سائل غسيل 

صحون. استخدم سائل غسيل صحون له قدرة جيدة على إذابة 
الترسبات الشحمية.

أعد وضع المرشح والماسك على الشبكة. ثم أعد وضع الشبكة 
بحيث يكون ظهرها لألعلىx. ثم اضغط عليها لتثبيتها في مكانها 

على الحافة األمامية.

 DO-IT-YOURSELF ’كتيبات ‘افعلها بنفسك
تتوافر للتنزيل 

في SANDVIKENHUS.SE. إذا كانت لديك شكوك، 
رجاء االتصال بمكتب مساعدة

النواقص واألعطال على الرقم .00 22 026-24
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دليل البقع
أزلها بواسطة: نوع البقعة:  

يتم تخفيف مستحضر التنظيف المتعادل في الماء الشوكوالتة، الشحم، الفواكه، القهوة، الخمر 

نافتا التنظيف الجاف، الكحول األبيض      األسفلت، المطاط، الزيت، ملمع األحذية، الطباشير، 
أحمر الشفاه، الماسكرا

اكشطها بعيدًا بعد تسخينها بشكل كاف الشمع، اللبان 

الماء البارد الدم 

محلول تركيز %12 من جوهر الخل الروث، القيء، الصدأ، البول 

أعد اللمعان باستخدام الشمع السائل. رماد السجائر   أزله بعيدًا بصوف سلكي )سلك صحون( 

إزالة الصقيع من الفريزر
عندما يبدأ الفريزر باالمتالء بالثلج، فقد حان الوقع إلزالة الصقيع 

منه. فمن خالل هذا اإلجراء، يمكنك االحتفاظ بالطعام لفترة أطول، 
كما سيقل استهالك الفريزر للكهرباء، وهو شيء جيد للبيئة.

وأمثل األوقات إلزالة صقيع الفريزر هو في أحد أيام الشتاء 
الباردة حتى يمكنك الحفاظ على الطعام الموضوع خارج الفريزر 
دون أن يفسد. فإذا لم يتسن لك ذلك، فقم بتعبئة طعامك في اكياس 

بالستيكية أو أكياس نفايات وضع حولها لحاف لعزلها حراريًا.

طريقة التصرف:
أطفئ الفريزر واجعل بابه مفتوًحا. حافظ على الدرج السفلي في 

مكانه حتى تتجمع به المياه الذائبة.

ضع جرائد ومنشفة على األرضية المواجهة للفريزر. من الممكن 
وضع صينية تحمير على األرضية. يمكنك أيًضا شراء أكياس إزالة 

صقيع خاصة تمتص المياه.
إذا وضعت سلطانية ماء ساخن في الفريزرu فإن الثلج سيذوب 

بشكل أسرع. استبدل الماء بمجرد أن يصبح فاتًرا. واسمح للثلج 
بالذوبان والسقوط من تلقاء نفسه. وال تحاول تقطيع أو كسر الثلج 

بشيء حاد.
انتهز الفرصة لتنظيف الفريزر بمجرد ذوبان الثلج. ال تنس مسح 

الجزء المطاطي المانع للتسرب وتجفيفهv. كما يجب غسل األدراج 
واألرفف القابلة لإلزالة. تأكد من أن الفريزر جاف تماًما قبل إعادة 

تشغيله مرة أخرى. أعد وضع الطعام مرة أخرى بمجرد وصول 
الفريزر لدرجة الحرارة المناسبة.

األرضيات
كاختيار أولي، استخدم طرق التنظيف الجاف )بالمكنسة الكهربائية 

أو الكنس(؛ ال تستخدم كمية مفرطة من الماء حيث أن ذلك قد يتسبب 
بإتالف األرضية.

عند اللزوم، استخدم ممسحة مبللة ومنظف لطيف كسوائل غسيل 
الصحون العادية. اعصر الممسحة جيدًا.

يفضل أن تستخدم شمع تنظيف األرضيات  

على فترات منتظمة بدالً من مستحضرات التنظيف  
وذلك عند استخدام ممسحة مبللة على أرضيتك. وبهذه الطريقة، فإن 

السطح سيظل أنيقًا وسهل التنظيف.
ال تستخدم أبدًا الماء الساخن أو الصابون الناعم أو مستحضرات 

التنظيف القلوية القوية )تعتبر المستحضرات قوية إذا زاد الرقم 
الهيدروجيني pH عن 9(.
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األسوار

ستترك انطباًعا مريًحا بأنك تعتني بمنزلك من خالل المداومة على 
صيانة األسوار والبوابات، والمحافظة عليها في وضع عمودي 

وبتشطيب دهانها جيدًا. يتحمل المستأجرون المسئولية عن العناية 
باألسوار. يتسلم المستأجرون الجدد األسوار القائمة. 

اتصل دائًما بمدير المنطقة قبل بدء وضع األسوار أو غير ذلك من 
أعمال اإلنشاءات. 

أسيجة الشجيرات

يجب العناية بأسيجة الشجيرات المحيطة بالمنطقة الخارجية. اتصل 
بنا إذا لم تكن متأكدًا بشأن الطريقة الصحيحة إلنجاز العمل.

نصيحة! قم بتشذيب سياج الشجيرات بحيث يكون أكثر ضيقًا في 
األعلى وذلك لكي ينمو بشكل كثيف ومتساو، ولكي ينمو قدر أقل من 

األعشاب الضارة أسفل الشجيرات.

العناية بالباحة الخارجية
ال يجوز استخدام الباحة الخارجية كمكان لتخزين القمامة أو 

األثاث القديم أو إطارات السيارات أو الدراجات المكسورة أو 
أكياس القمامة البالستيكية أو األشياء المماثلة. قم بتسليم األشياء 

التي لم تعد في حاجة إليها إلى أحد محطات إعادة التدوير التابعة 
لـ Gästrike återvinnare. لمزيد من المعلومات، انظر 

gastrikeatervinnare.se. يتحمل المستأجرون المسؤولية عن 
العناية بالباحة الخارجية.

تذكر أننا نستطيع كلنا أن نساعد في أن نوفر ألنفسنا مكانًا معيشيًا 
أكثر نظافة وباعثًا على السرور من خالل إلقاء المهمالت الصغيرة 
في صناديق النفايات ومن خالل إزالة األشياء التي تسقط عادة في 

الفناء.

يتحمل المستأجرون المسئولية عن إعادة الفناء إلى حالته األصلية. 
فمثالً، إذا لم يقبل أحد المستأجرين الجدد وجود الفناء المرصوف، 

فيجب استرداد الفناء إذا كان هناك من البداية.

كسح الثلوج 
تقوم Sandvikenhus بكسح الثلوج بعيدًا عن مناطقها السكنية. 
ويجب على المستأجرين أنفسهم كسح الثلوج بعيدًا عن أمام أماكن 

انتظار سياراتهم أو باب الجراج حيث ال تستطيع ماكينات كسح 
 الثلوج االقتراب بهذا القدر من هذه األماكن.

تقع مسئولية إزالة الثلوج من الشرفات )البلكونات( واألفنية 
المرصوفة على عاتق المستأجر. 
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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.
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العشب

الحدود

يجب عليك المحافظة على الحواف بأشجارها وشجيراتها وزهورها 
خالية من األعشاب الضارة.

نصيحة! ابدأ إزالة األعشاب الضارة مبكًرا في الصيف قبل أن تنشر 
بذورها. لجعل عملية العناية بالحواف أكثر سهولة، ضع 10-5 
سنتيمترات من نشارة اللحاء بين النباتات لتجنب زيادة األعشاب 

الضارة.

األرصفة

قم بإزالة الطحالب واألعشاب الضارة من بين صفوف الرصيف 
وحافظ عليها نظيفة.

نصيحة! انزع األعشاب الموجودة بين أحجار الرصيف باستخدام 
مجرفة أو نظف بينها باستخدام سكين. اكنس األسطح كثيًرا لتقليل 

األعشاب الضارة.

يجب جز العشب بصورة منتظمة لكي ينمو ويزدهر ويكون أنيق 
المنظر ومشذبًا لك ولجيرانك.

نصيحة! ازرع الجوانب والشجيرات على امتداد حواف العشب لجعل 
عملية الجز سريعة وسهلة.
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ما الذي ينبغي تسليمه في محطات إعادة التدوير

تذكر ...

قلل نفاياتك من خالل تجنب األشياء التي يمكن   •
التخلص منها والسلع ذات التغليف المزدوج.

يجب أن يكون التغليف نظيًفا. اشطف بالماء البارد   •
أو اغسل عند قيامك بغسيل الصحون المعتاد. قم 
بطي األغلفة والعبوات وجعلها مستوية  لتقليل 

حجمها ومن ثم تقليل تكاليف النقل.

يجب أن تكون المالبس التي تتبرع بها للجمعيات   •
الخيرية نظيفة وكاملة.

فرز النفايات
إن قيامك بفرز النفايات يجعل من الممكن إعادة تدوير المواد إلى 

منتجات جديدة. وهناك مرافق في مستودعات النفايات المقسمة 
خاصة بفرز النفايات في منطقتنا السكنية. قم بفرز النفايات حسب 
الرموز المرسومة على الصناديق: قم بتسليم  النفايات الخطرة إلى 
.Gästrike återvinnare أحد محطات إعادة التدوير التابعة لـ

فكر قبل أن ترمي النفايات 
توقف! هل ينبغي عليك حقيقة إلقاء أثاثك أو دراجتك أو مالبسك أو 

ألعابك القديمة؟ لديك الكثير من الخيارات!

احجز طاولة في أحد أسواق البراغيث )أسواق األشياء   •
المستعملة(، أو نظم سوقًا للبراغيث بنفسك! ستتخلص من 

أشياءك وتحصل على المال في المقابل.

قم ببيع أشياءك على االنترنت. هناك الكثير من مواقع الشراء   •
والبيع لالختيار من بينها.

ربما تستطيع أن تجد أشياءك القديمة منزالً جيدًا لها مع أحد   •
الجيران أو األقارب أو األصدقاء؟ اسأل من حولك!

اجعل إحدى منظمات المساعدات األجنبية تقوم ببيع أشياءك -   •
سيذهب مالك إلى الجمعيات الخيرية!

سلّم أشياءك إلعادة التدوير في محطة إعادة التدوير التابعة   •
لـ Sandviken, سيتم تمريرها كأشياء مستعملة.  قم بفرز 

نفاياتك كبيرة الحجم إلعادة التدوير في محطة التدوير للحفاظ 
على موارد الطبيعة.

النفايات الخطرة
أمثلة:

الترمومترات الزئبقية   •
الدهان المتخلف بعد االستخدام   •

المذيبات المتخلفة بعد االستخدام   •
المخلفات النفطية    •
مساحيق التجميل   •

المصابيح الموفرة للطاقة/مصابيح الفلوريسنت   •

النفايات الكبيرة
مثال:"

األثاث القديم   •
الدراجات   •

•  دبش الطوب 
•  النفايات الكبيرة األخرى

النفايات الكهربائية
 النفايات الكهربائية التي تحتوي على رصاص أو بطاريات 

مثال:
مواقد المطبخ   •

الثالجات والفريزرات   •
أجهزة الكمبيوتر   •
أجهزة التليفزيون   •
الهواتف المحمولة   •

اآلالت الحاسبة   •
المصابيح   •
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ما الذي ينبغي تركه في غرفة إعادة التدوير

البطاريات
يجب تسليم كافة البطاريات! يمكنك ترك بطارياتك القديمة في غرف 

إعادة التدوير لدينا، ولكن يمكنك أيًضا تسليمها في منفذ التجزئة أو 
في محطات إعادة التدوير لدينا.

النفايات القابلة لالحتراق
يتم حرق أي نفايات منزلية قابلة لالحتراق تقوم بإلقائها لتوليد 

الحرارة والكهرباء.
مثال:

• شفرات الحالقة
• أعواد األذن القطنية

• القطن الطبي
• الحفاضات

• أعواد الثقاب
• قش القطط المستعمل

• فرش األسنان
• فرش غسيل األطباق
• أكياس اللحم المتسخة

• ورق الزبدة
• الالصق الطبي
• أعقاب السجائر

العبوات المصنوعة من الزجاج الشفاف أو الملون
من المهم فصل عبوات أو برطمانات 

الزجاج الشفاف والملون حيث ال يمكن 
إعادة تدويرها إذا تم خلطها. ال تضع 
البورسلين أو السيراميك أو مصابيح 
اإلضاءة في صندوق تدوير الزجاج. 

العبوات المصنوعة من البالستيك الصلب أو الناعم
مثال:

• أوعية العصير
•  عبوات الشامبو
•  عبوات الجبن

• برطمانات المربى
• األكياس البالستيكية

• أكياس التسوق البالستيكية
•  باكيتات القهوة، البالستيكية

•  األغلفة البالستيكية 
•  عبوات إعادة الملء
•  البوليستيرين المتمدد 

العبوات المعدنية
مثال:

• علب طعام القطط
• أغطية الصناديق والعبوات

• علب القصدير
• ورق األلومونيوم
•  مكعبات الكافيار 

العبوات الورقية 
أمثلة:

•  روالت ورق التواليت 
•  عبوات المكرونة

•  عبوات اللبن الكرتونية
•  أكياس السكر

• أوراق تغليف الهدايا
• علب األحذية

•  األطباق الكرتونية للبيض

السماد العضوي
يتم تجميع النفايات القابلة للتحويل لسماد في األكياس الورقية 

الخاصة بذلك والمتاحة في مستودع النفايات المقسمة. اترك كيس 
نفاياتك القابلة للتحويل لسماد في الصندوق البني في غرفة إعادة 
التدوير. سيتحول طعامك المتخلف حينها إلى تربة سماد عضوية 

غنية بالعناصر الغذائية إلعادتها لألرض الزراعية واستخدامها في 
المتنزهات وأحواض الزهور. 

مثال:
• الفواكه والخضراوات

•  المناديل المنزلية
•  الخبز

• طحين القهوة
•  عظام اللحوم واألسماك

•  قشر البطاطس
•  تربة النباتات

ارجع إلى التعليمات التفصيلية في مكان إعادة التدوير الخاص بك، 
gastrikeatervinnare.se أو على الرابط

مصابيح الفلوريسنت والمصابيح الموفرة للطاقة
يمكنك ترك مصابيح الفلوريسنت والمصابيح الموفرة للطاقة في 
غرفتنا المخصصة إلعادة التدوير. قم بتسليم مصابيح اإلضاءة 

المتوهجة إلى إحدى محطات إعادة التدوير التي يقف عليها أشخاص.

الصحف
مثال:

الصحف والجرائد   •
المجالت أو النشرات الدورية   •

الكتالوجات   •
األوراق الدعائية   •

الفوط الصحية  •
شعر الكالب  •

•  جوارب النايلون 
خيط األسنان  •

أكياس المكانس الكهربائية  •
األحذية البالية  •

•   فوط تجفيف الصحون 
األقالم الجافة  •

المالبس الداخلية  •
الواقي الذكري  •

المظاريف   • 
اللبان )العلك(   •
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منطقة الترامبولين
إذا كنت تعيش في منزل ذي شرفة وبسياج حول الحديقة، يمكنك 
أن تضع منطقة ترامبولين في حديقتك. ضع في اعتبارك أن لعب 

الترامبولين قد يكون مزعًجا وأنه ليس من األشياء التي تثير إعجاب 
الجيران. وال يجوز وضع الترامبولين في األماكن ذات االستخدام 

المشترك.

اإلزعاجات
نظًرا ألننا نعيش قريبًا من جيراننا في مبنى متعدد الطوابق، يجب 

على كل فرد إبداء المراعاة إزاء اآلخرين والحرص على عدم 
إزعاجهم. وإليك بعض النصائح القليلة حول كيفية تجنب إزعاج 

جيرانك ونصيحة حول ما يتعيّن فعله إذا تعرضت لإلزعاج. يمكن 
االطالع على إجراءاتنا المتبعة في التعامل مع اإلزعاجات على 

موقعنا على شبكة االنترنت.

إذا تعرضت لإلزعاج
إن المستأجرين الذين يزعجون الجيران ال يعون بذلك أحيانًا. ابدأ 

بالتلميح إلى ذلك بطريقة ودية قبل أن تتصاعد المشكلة. إذا عاودت 
مشكلة اإلزعاج ظهورها، اتصل بمستشار المستأجرين على الرقم 

68 23 24-026. إذا حدث اإلزعاج في غير ساعات العمل 
الرسمية، اتصل بخطنا الساخن على مدار الساعة على 026-10 

 .68 00
اتصل بخطنا الساخن لإلزعاج )وهي شركة أمن خارجية( فقط 

من أجل التحقق من شكواك وأيًضا إلبقاءنا على إطالع حيث سنقوم 
بالتواصل مع الجيران. لن تدخل شركة األمن منزل الجار المزعج 

ولكنها سترفع تقريًرا يتضمن اقتراحاتها بشأن اإلزعاج؛ ويمكن 
لوجودها أن يحقق تأثيًرا رادًعا وإذا اتصلت بالشرطة، فمن الجيد أن 

شركة األمن كانت هناك هي األخرى. وقد تقوم شركة األمن أيًضا 
باالتصال بالشرطة. 

هل تقيم حفالً؟
إنه ألمر رائع أن تقيم حفالً بين الحين واآلخر، ولكن تذكر أن 

الجيران لن يعجبهم األمر إذا كان الحفل مزعًجا أو تواصل لفترة 
طويلة أثناء الليل. من المستحسن أن تضع إخطاًرا بذلك في صندوق 

خطاباتهم لكي يكونوا على علم بنيتك في إقامة حفل. إن كال من 
الموسيقى وأصوات من في الحفل يمكن سماعها في جميع أنحاء 

المبنى وتزعج عددًا من الناس يفوق ما تظنه. 

المنصهرات )الفيوزات(
هل أصبح المقبس فجأة بدون كهرباء؟ قبل اإلبالغ عن عطل معين، 
تحقق أوالً من فيوزاتك أو جهاز التيار المتبقي إذا كان لديك واحدًا. 

يتحمل المستأجرون المسؤولية عن تغيير فيوزاتهم الخاصة.
تعمل أجهزة التيار المتبقي في العادة عندما تتالمس األجزاء الحية 

ألحد الغاليات الكهربائية مثالً أو آلة صناعة القهوة أو مكواة، مع 
 الماء. 

كما قد ينصهر الفيوز إذا خلفت حمالً كهربائيًا مفرًطا على المقبس 
بتوصيلك لعدد كبير من األجهزة وتشغيلها في آن واحد. من 

المستحسن أن تفطن إلى السبب الذي أدى النصهار الفيوز ومنعه من 
الحدوث مرة أخرى. انظر صفحة 14.

 ورق الحائط  
)انظر الصيانة(

الخيارات
لديك خيار رفع مستوى شقتك من خالل اختيار خيارات كمالية 
كغسالة األطباق. يمكنك أيًضا أن تختر شيئًا يمثل إجراًء قياسيًا 

محسنًا. ويكمن الفرق بين الخيار وبين اإلجراء القياسي المحسن في 
 طريقة دفع مقابل كل منهما. 

ويمكن االطالع على قائمة بالخيارات المتاحة على الموقع 
.sandvikenhus.se

العين السحرية
ال يتم تركيب العيون السحرية في أبواب مداخل الشقق كإجراء 

قياسي. ورغم ذلك، يمكنك تركيبه وتحمل تكلفة هذا التركيب.
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السّلم
يعد منظر السلّم هو أول انطباع يخرج به الزوار عن منزلك. ساعدنا 
في المحافظة على سلم المبنى نظيفًا وأنيقًا وخاليًا من دخان السجائر. 
ووفقًا لقوانين الحماية من الحرائق، يُمنع ترك الدراجات أو عربات 

األطفال أو غيرها من األشياء التي قد تعوق الحركة أو التنقل في 
السلم. ضع مثل هذه األشياء في منطقة تخزين الدراجات أو عربات 

األطفال. إذا لم يتم االلتزام بهذه القاعدة، فإن لنا الحق في نقل هذا 
الشيء إلى مكان آخر. 

يتم إغالق مداخل المبنى ليالً حتى يشعر الجميع باألمان. يُمنع 
وضع أي شيء يمنع إغالق باب المدخل للسماح 

بدخول األشخاص المصرح لهم بالدخول.
توجد ورقة معلومات في هذا الخصوص ملصقة 
على كل سلم. وهي تتضمن قائمة ببيانات االتصال.

الغسالة/
المالبس 
المجفف

إذا كنت تريد 
غسالة أو مجفف مالبس خاص بك في الشقة، 

فعليك في البداية أن تطلب من كهربائي 
معتمد التحقق من أنها ستعمل في شقتك، 

حيث تقضي اللوائح المتعلقة بالسالمة 
الكهربائية بعدم جواز وضع غسالة 

المالبس بجوار الدش. إذا وافق الكهربائي 
المعتمد على تركيب غسالة المالبس، 

يمكنك بعدها االتصال بسباك لمساعدتك 
على توصيل المياه وتركيب خرطوم 

التصريف. يجب أن يقوم كهربائي 
معتمد بتوصيل الغسالة بمأخذ التيار 

الكهربائي الرئيسي.

غرفة الغسيل
تحتوي كافة منشآتنا السكنية على غرف غسيل مشتركة. وفي كل 

غرفة غسيل، يوجد بيان يصف القواعد الخاصة بالحجز واستخدام 
المغسلة. ومن الطبيعي أن عليك تنظيف المغسلة بعد االستخدام 

وتركها نظيفة ومرتبة.

الصيانة/الصيانة التي يتوالها المستأجر 
)TCM(

يتم صيانة كافة المنازل والشقق التابعة لنا حتى تظل باعثة على 
راحة وسرور المستأجرين وال يتدهور حالها مع الوقت. وباعتبارك 
مستأجًرا لدينا، فإن لديك أثر معين على عدد مرات إجراء الصيانة. 
وفي بعض الحاالت، تفرض طبيعة الصيانة عدم إمكانية تأجيلها 
وأن أشياء مثل صيانة الحمام أو استبدال مروحة شفاط الموقد يجب 

إجراؤها بواسطة حرفي مدرب. 

وتستفيد Sandevikenhus من TCM وهي اختصار لعبارة 
الصيانة المنوطة بالمستأجر. ويعني ذلك أنك كمستأجر تملك القدرة 

على صيانة شقتك. ولكل شقة جدول صيانة يشكل أساس عرض 
الصيانة الذي يعد في نهاية كل عام. ونجد أدناه قائمة بما تشتمل عليه 

الصيانة في العادة وكيف يتم إجرائها في العادة.

فترات الصيانة/الصيانة المنوطة بالمستأجر
12 سنة   الدهانات وورق الحائط 
20 سنة  البياضات  
20 سنة  األرضيات  

وإلى جانب الصيانة المعتادة، يمكنك تحديث شقتك من خالل 
طلب خيارات تكميلية كغسالة األطباق وتحمل تكلفتها. 

لكي يتمكن حرفيونا من إجراء أعمال الصيانة، يتحمل 
المستأجر المسؤولية عما يلي:

•إنزال الستائر والمصابيح والصور قبل إجراء أعمال 
الدهان وتركيب ورق الحائط، ووضع كل األثاث في 

وسط الغرفة لترك مسافة متر واحد من األرضية 
على األقل خاليًا أمام كل حائط.

•إفراغ الغرفة بأكملها الستبدال السجاد أو تلميع 
الباركيه.

الصيانة الذاتية
يمكنك تركيب ورق الحائط وإعادة الدهان بنفسك 

إذا كنت تفعلها بشكل محترف. 
إذا لم يتم استكمال العمل بشكل مالئم أو إذا 
كنت قد استخدمت ألوان وخامات غير مألوفة 
للغاية، فقد تضطر لسداد تعويض عنها عند 

االنتقال. ويفضل أن تتصل بنا قبل أن تبدأ هذا 
العمل. 

اإلخطار بإخالء الشقة 
إذا كنت ترغب في إنهاء تعاقدك اإليجاري، فإن عليك أن تفعل ذلك 
تحريريًا. وتبلغ مدة اإلخطار ثالثة أشهر ميالدية. وفي حالة الوفاة، 

شهر واحد ميالدي.

الحبس خارج المنزل
إذا حبست خارج المنزل، اتصل بخطنا الساخن على مدار الساعة 

على الرقم 00 68 10-026. يجب أن يكون المتصل هو الشخص 
المدرج اسمه في اتفاقية اإليجار وأن يكون مستعدًا لتقديم إثباته هويته 

الشخصية. وستقوم شركة األمن بفتح الباب المغلق مقابل رسم. 
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التهوية
يفضل أن تقوم بتنظيف صمامات تنظيم تيار الهواء في الشقة مرة أو 
مرتين كل عام، ولكن ال تقم بتغيير إعداداتها. وهي مضبوطة لتحقيق 
دوران الهواء بأفضل كفاءة ممكنة. إذا لم تكن متأكدًا، رجاء االتصال 

 بنا.

التدفئة
هدفنا هو المحافظة على درجة الحرارة في كل شقة عند 21 درجة 

مئوية على األقل. وقد ترتفع درجة الحرارة أو تنخفض بصورة 
مؤقتة عندما تحدث تغيرات مفاجئة في الطقس. ويمكنك تنظيم 

التدفئة بنفسك باستخدام الترموستات على نظام التدفئة )الرادياتور(. 
احرص على عدم وضع أي أثاث أو ستائر ثقيلة أمام نظام التدفئة 

)الرادياتور(.

إذا أحسست أن الشقة باردة وجافة، فقد يرجع األمر إلى أن 
الصمامات المنظمة للهواء النقي أو المروحة غير مضبوطة بشكل 

صحيح. تحقق من أنها مفتوحة ونظيفة.
اتصل بمكتب مساعدة النواقص واألعطال إذا لم تتمكن من تحقيق 

جو داخلي جيد.

إعادة التدوير )انظر النفايات وفرز النفايات(
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طلب االستقطاع المباشر، الموافقة على تقديم رقم الحساب

للمدفوع ألجله

االسم* 

العنوان الكامل*

رقم تسجيل الشركة )10 خانات(*

  GIRO* رقم بنك

*معلومات إلزامية

المكان والتاريخ*

توقيع المدفوع ألجله

القائم بالدفع

االسم* 

العنوان الكامل

رقم الهوية الشخصية أو رقم تسجيل الشركة )10 خانات(*

مقدم خدمة الدفع

الحساب )رقم التسوية + رقم الحساب(*

رقم المدفوع ألجله/العميل

*معلومات إلزامية

AUTOGIRO تفويض بالدفع بواسطة نظام التحصيل اآللي

يوافق الموقع أدناه )"القائم بالدفع"( على إجراء عملية الدفع من خالل االستقطاع من 
رقم الحساب المشار إليه أو أحد الحسابات التي يشير إليها القائم بالدفع الحقًا بناء 
على طلب المدفوع ألجله المشار إليه من أجل السداد للمدفوع ألجله في تاريخ معين 

.Autogiro تاريخ االستحقاق"( من خالل نظام التحصيل اآللي"(

خدمة  ومقدم  الدفع،  ومستلم  بالدفع،  للقائم  الدفع  خدمة  مقدم  جانب  من  التفويض  هذا  في  المقدمة  الشخصية  البيانات  معالجة  تتم  أن  على  بالدفع  القائم  يوافق 
مقدم  هو  الشخصية  البيانات  معالجة  لعملية  الشخصية  البيانات  مراقب  يعد  الخدمة.  إلدارة   Bankgirocentralen BGC ABو الدفع  لمستلم  الدفع 
تصحيحها  أو  الشخصية  البيانات  على  االطالع  طلب  وقت  أي  في  بالدفع  للقائم  يجوز  الدفع.  لمستلم  الدفع  خدمة  ومقدم  الدفع،  ومستلم  بالدفع،  للقائم  الدفع  خدمة 
بالمدفوعات  يتصل  فيما  الشخصية  البيانات  معالجة  بشأن  إضافية  معلومات  على  االطالع  يمكن  بالدفع.  بالقائم  الخاص  الدفع  خدمة  بمقدم  االتصال  خالل  من 
بأكملها.  الخدمة  إلغاء  يعني  وبما  االتفاق،  هذا  إلغاء  وقت  أي  في  بالدفع  للقائم  يجوز  الدفع.  مستلم  مع  الموقعة  واالتفاقية  الحساب  وأحكام  شروط   في 

الملخص من  انظر  الدفع؛  أو  الحساب  يمثل مقدم خدمة  الذي  الخانات  الرقم رباعي  التسوية هو  رقم 
 Swedbank الحساب. رقم التسوية في العادة هو أول أربعة أرقام في رقم الحساب. أحيانًا يضم بنك
 .9 الرقم  الحالة  هذه  في  وهو  الخامسة،  الخانة  احذف   .8327 - 9XXXXX مثل  خانات،   خمس 
يجب أن يبدأ رقم تسوية بنك Handelsbanken دائًما بالرقم 6 )إذا لم تستطع العثور عليه، اكتب 6000(. 
رقم حساب شخصي في Nordea حيث رقم حسابك هو نفسه رقم هويتك الشخصية: رقم التسوية = 3300 
 YYMMDDXXXX –. رقم حساب شخصي في Nordea و حيث رقم حسابك ليس رقم هوية شخصية. 
رقم التسوية = أول أربعة خانات في رقم الحساب. حساب PlusGiro في Nordea: رقم التسوية: 

9960



 Sandvikenhus AB, Box 3045, 811 03 Sandviken العنوان البريدي
عنوان الشارع Plangatan 7 رقم الهاتف 00 22 24-026 سويتش

www.sandvikenhus.se فاكس 270375-026 الموقع على االنترنت 
info@sandvikenhus.se البريد اإللكتروني


