Välkommen till
Jasmin Village
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Information om huset och området
Städning av huset
• Huset städas en gång i veckan, ……dag, mellan kl. …... - …….
• Innan städningen:
– Lägg undan och häng in saker och kläder.
– Diska.
– Lämna huset under tiden. Det städas både inne och ute.
• Personalen arbetar mellan kl. 08:00 - 17:00 alla veckans dagar, utom
vissa helgdagar.

Nattvakt
• Området har nattvakt mellan kl. 18:00 - 06:00. Han går ronder under
natten.

Sprutning mot ohyra
• Sprutning inomhus och utomhus mot insekter utförs en gång i månaden.
• Vädra ordentligt efter sprutningen.
• Se hemsidan http://www.jasminvillage.se/news_76.html under rubriken
Pärmen, dokument Pestcontrol för datum när sprutning sker.

Hantering av livsmedel och sopor
• Ha aldrig någon form av livsmedel liggande utan plastpåsar eller
plastburkar.
• Soporna lägger ni i de blå tunnorna som står på andra sidan vägen vid
grinden.

Toaletten
• Spola endast ner papper och dina behov, använd endast det toapapper som
säljs i byn. Använd inte för mycket, vid behov, mellanspola.
• Håll spolknappen nedtryckt flera sekunder så det kommer rejält med
vatten.
• Spola inte ner bindor, tops och dylikt.
• I septiktanken dit avloppsvattnet går, pågår en bioprocess som bryter ner
behoven. Kemikalier, tex. nagelborttagningsmedel förstör processen.
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Varning
• Klinkerplattor på altanen och inomhus är mycket hala när de är blöta, gå
försiktigt när ni har blöta fötter.
• Vid byte av glödlampor dra ur sladdarna.
• Tänk på att elsystem och avloppssystem inte har den standard vi är vana
vid från Sverige.
• Om du ska rengöra snäckor som du plockat på stranden, använd någon av
kranarna utomhus. Gör du det inne så fastnar sanden i vattenlåsen och
orsakar stopp i avloppet.

Återvinning

• Personalen tar reda på och säljer följande:
– Metall, öl och drickaburkar, konservburkar, kapsyler och all övrig
metall.
– Plast, all hårdplast, flaskor, tuber och förpackningar.
– Glas, alla sorters flaskor och burkar.
– Papper, wellpapp, tidningar, pocketböcker och förpackningar.
– Lägg allt i en kasse och ställ den vid vägen utanför huset.
• De sorterar själv. Gör vi detta hjälper vi personalen att tjäna lite extra och
vi tar hänsyn till miljön.
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Poolen

• Poolen städas dagligen kl. 08:00 – 09:00, bada inte då eller när skylten för
kemikalier är framställd.
• Duscha alltid före poolbad.
• Använd inte glas vid poolområdet, kommer det glasbitar i poolen måste
den tömmas och rengöras, det kan ta 4 dagar innan den är fylld igen.
Kostnaden för detta betalas av den som orsakat problemet. Använd endast
plastglas vid poolen.
• Reservera inga solstolar.
• Tänk på att bada ”tyst” efter kl. 22:00.
• Sololjor gör att vattnet blir dåligt, smörj därför inte in er före bad i poolen
då reningsverket inte klarar detta.
• Blöjbarn ska använda badblöja i samband med poolbad.
• Föräldrar ansvarar för barns lek vid poolområdet, visa hänsyn vid lek,
dykning m.m. när andra är i poolen.
• Ta med samtliga leksaker och övriga privata saker till huset när du badat
klart.
• Bubbelpoolen sätts på och stängs av med timer
på poolhuset.

Internet
• Sök bland följande nätverk, antennerna finns på respektive hus inom
parentes: jasmin 1 (vaktkuren), jasmin 2 (S5), jasmin 3 (S10) och jasmin 4
(S15)
• Lösenordet är samma för alla nätverk: roserroser
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Övrigt
• Kör MC sakta inne på området, låt inga barn köra MC eller Saläng.
• Mellan kl. 24:00 - 07:00 skall området vara lugnt.
• Visa hänsyn mot grannar vid alla tidpunkter på dygnet. Låt radio, TV
m.m. vara underhållning för er själva.
• Ska man anordna party bör man meddela sina grannar innan.
• Besökare ska lämna bilen eller motorcykeln utanför grinden.
• Egna fordon (både MC och bilar) skall parkeras på egen tomt, inte på
vägen.

Chaba Service

• Chaba service heter företaget som sköter vårt område.
• Vid fel eller brister, visa det för personalen eller vakten, de brukar fixa
problem.
• Miss Add (se bilden ovan) är områdesansvarig.
–
Thaitel: 08-92602833.
–
Från svensk mobil: +668-92602833.
• Miss Add jobbar måndag till lördag kl. 08:00 – 17:00.
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