
Välkommen 
till Örebro och vårt 

vandrarhem!

Lite trivselregler och service

Cykel
Det finns en damcykel att hyra. 
50 kr/dygn eller 200 kr/vecka.

Brandsäkerhet
Brandsläckare finns i trapphuset på övre plan.
Brandlarm kopplat till Securitas finns i trapphu-
set.

Husdjur
Husdjur får ej vistas inomhus i lägenheten utan 
särskilt tillstånd från hyresvärden.

In- och utcheckning
Incheckning från kl 17.00 och utcheckning senast 
kl 12.00, eller enligt överenskommelse.

Internet
Du har fri tillgång till Wifi-nätet. Sök ”Stensötan” . 
Lösenord: 0709101616

Mataffär
Tempo finns i nästa kvarter, se kartan

Paraply
Låna gärna paraplyet i hallen

Parkering
Det är fri parkering på gatan utanför vandrar-
hemmet. Men observera att det är städnatt  
mellan torsdag-fredag. Efter ök kan även våra 
privata P-platser användas.

Rökning
För allas trevnad är rökning inte tillåten inomhus 
eller på balkongerna.

Sjukvårdsupplysning
Råd om vård dygnet runt: tel 1177. 
Akut: tel 112
Första hjälpen-väska finns i badrummet.

Städning
Om du inte betalat för städning skall lägenheten 
städas före utcheckning. 
Lämna lägenheten i det skick som du fann den.

En liten checklista att kolla av innan du åker vidare:
• Töm soporna i kök och badrum. 
  Soptunna finns i carporten.
• Städutrustning finns i städskåpet
• Töm kaffefiltret, lätt att glömma
• Skaka täcken på balkongen innan du bäddar.
• Ta en extra titt så att du inte glömmer något i      
  badrum eller kylskåp.

Sopor
I carporten finns kärl för papper, returflaskor/burkar 
och restsopor.

Sängkläder
Lakan måste användas i sängarna. Har du glömt 
hemma kan du hyra av oss för 75 kronor.

Tv-kanaler
Stensötan 1, endast fria kanaler
Stensötan 2, stort utbud av satelit-kanaler
 
Tystnad
Tystnad i huset ska råda mellan kl 23.00–07.00.

Vi hoppas att ni ska trivas i lägenheten och få en 
trevlig vistelse i Örebro. Har ni några frågor eller 
saknar något i lägenheten så får ni gärna ringa 

oss på mobilen 0709-10 16 16.

Jeanette & Magnus Berg
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 1  Matbutik / food store

 2 Resecentrum / bus stop

 3 Conventum 

 4 Behrn Arena / Football arena

 5 Örebro Universitet / The University

 6 USÖ / The hospital

         Centrum

  Här är du nu / Here you are


