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Stiftelsen Västmanlands - Dala nations studentbostäder  tele: 018 – 12 80 70 

Svartmangatan 16  fax: 018 - 10 15 28 

753 12 Uppsala   

Välkommen till kvarteret Majklockan 
 

Vi hoppas att du ska trivas bra i din nya lägenhet. Nedan följer lite information som kan vara bra att 

känna till för dig som hyresgäst. 

 

Nycklar: Nycklar kan hämtas ut två veckor före inflyttningsdatumet på Uppsala studentkårs 

bostadsjour belägen på Övre Slottsgatan 7, måndag, tisdag, onsdag och fredag kl 13.00-16.00 samt 

tisdag och torsdag 09.00 - 11.30. Under sommaren har Uppsala studentkår stängt. Kontrollera datum 

för semesterstängningen om du flyttar under sommarmånaderna. Då kan nycklarna hämtas på V-Dala 

studentbostäders kontor, Svartmangatan 16. Du kan se kontorets öppettider på www.v-dalabostad.se 

 

Observera att du inte har tillgång till lägenheten förrän inflyttningsdagen kl 12:00 oavsett när du 

hämtar ut nycklarna. Infaller de första veckodagarna under en helg i samband med månadsskifte, så är 

det första vardagen efter helgen klockan 12:00 som är inflyttningsdag. I fall du har avtalat med tidigare 

hyresgäst om tidigare tillträde till lägenheten gäller de tiderna.  

 

Besiktning: Kontrollera lägenhetens skick och eventuella skador på inflyttningsdagen. Om du hittar 

något som är trasigt eller om lägenheten annars är i ett dåligt skick vill vi att du kontaktar oss via 

hemsidan och gör en felanmälan. Till lägenheten hör också ett förråd. Se gärna till att det är låst även 

om du inte använder det eftersom risken minskar att någon annan använder det. 

 

Portkod: Portkoden till ditt hus finner du om du loggar in på ditt konto på hemsidan. Tänk på att 

hantera koden varsamt. 

 

Soprum: Soprummen är uppdelade så att ni som bor i 81-83 använder soprum 3, 85-87 använder 

soprum 2 och 89-91 använder soprum 1. Det är inte tillåtet att ställa in gamla möbler och 

liknande eller andra grovsopor i soprummet. Om du vill göra dig av med sådant kan det göras på 

någon av Uppsalas återvinningscentraler. 

 

Allmänna utrymmen: Det är inte tillåtet att förvara saker i korridoren eller i andra allmänna 

utrymmen, dels på grund av brandrisk dels med tanke på andra boendes trivsel. Saker som står där 

kommer vår fastighetsförvaltare att städa undan. Cyklar får inte tas in i trapphus eller hiss. De ska 

parkeras i cykelställen. Det är inte tillåtet att sätta upp lappar på dörrar eller väggar i korridorer eller 

entréer. Använd i stället anslagstavlan som finns i korridoren. 

 

Uppsättning av tavlor och liknande i lägenheten: På den ena väggen finns en tavellist som ska 

användas när du önskar hänga upp något på den väggen. I övrigt går det bra att sätta upp tavlor och 

liknande i lägenheten. Borrning är tillåten om det är frågan om mindre hål som utförs på fackmanna-

mässigt vis. Utgångspunkten är att det inte ska krävas mer än mindre målning för att återställa väggen. 

Vid osäkerhet huruvida någon förändring i lägenheten är tillåten eller inte, är du välkommen att 

kontakta oss via vår hemsida www.v-dalabostad.se. 

 

Internet: Internet kan beställas hos AllTele på www.alltele.se eller på telefon: 0910-79 80 00.  

 

TV: Fria kanaler som ingår i hyran : SVT1, SVT2, SVT24, SVT B, Kunskapskanalen, TV4 och TV6.  

Om fler kanaler önskas kan du teckna avtal med exempelvis AllTele eller vissa teleoperatörer. 

 

El och varmvatten: Kostnaden för el och varmvatten debiteras separat på hyresavin. I fall du loggar 

in på hemsidan kan du följa din förbrukning. 
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Stiftelsen Västmanlands - Dala nations studentbostäder  tele: 018 – 12 80 70 
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Kundtjänst: Telefontid och öppettider vardagar se hemsida www.v-dalabostad.se. Vid icke akuta 

ärenden, logga in på hemsidan, www.v-dalabostad.se och gör en felanmälan 

   
Låsöppning/problem med dörrar: Om dörren av någon anledning inte går att öppna med din nyckel-

bricka ring: 018-128070. Ifall du har glömt eller tappat din nyckelbricka och ringer 018-128070 

utanför kontorstid för låsöppning, får du kontant betala kostnaden för öppning till låssmeden.  

 

Nycklar: Om man tappar bort sin nyckelbricka är det viktigt att man så snart som möjligt kontaktar 

Uppsala studentkårs bostadjour så att de kan spärra nyckeln. Du kan då också hämta ut en ny 

nyckelbricka till en kostnad av 100 kr vilket debiteras på hyresavin. Om du byter ut en trasig 

nyckelbricka ska du påpeka detta för studentkåren så slipper du betala för brickan. 

 

Parkering: Mobil Park administrerar och övervakar de avgiftsbelagda parkeringsplatserna. 

Parkeringsavgiften betalas i parkeringsautomat belägen vid ”första” soprummet. Man kan betala 

kontant eller med kort. Boende betalar reducerad avgift, ”boendetaxa”. Kravet är att ett giltigt 

boendetillstånd finns avläsbart i fordonet tillsammans med parkeringsbiljetten under hela 

uppställningstillfället. Samtliga hyresgäster har möjlighet att få ett boendetillstånd som berättigar till 

reducerad parkeringsavgift. Besökande/övriga betalar normal avgift vid parkering. Boende som önskar 

boendetillstånd kontaktar Mobil Park 018-10 15 60 eller kundservice@mobilpark.se. 

  

Felanmälningar: Om du hittar fel vid inflyttningen eller om det uppstår fel i lägenheten under 

hyrestiden kan du göra en felanmälan genom att logga in på hemsidan, www.v-dalabostad.se. 

Vaktmästare åtgärdar felet så snart som möjligt. Uppge felet, lägenhetsnummer, namn och 

telefonnummer. Om du inte vill att fastighetsskötaren går in med huvudnyckel, ska det skrivas i 

felanmälan. Då blir du kontaktad för att boka en tid. Om du som hyresgäst har orsakat skadan kan du 

komma att bli debiterad för reparationen. Vid fel som finns redan vid inflyttningen vill vi att du 

kontaktar oss så snart som möjligt för att undvika att du blir debiterad för skadan. 

 

Vid akuta ärenden: 

I händelse av akuta problem i lägenheten som utgör fara för person eller egendom, såsom exempelvis 

omfattande vattenläckor (dvs. inte droppande kranar, kalla element och liknande), ring 018-128070. 

Detta nummer används även efter kontorstid, då du kopplas vidare till jour. Det är viktigt att uppge 

namn, lägenhetsnummer och typ av fel 

 

 

Välkommen som hyresgäst! 

Stiftelsen Västmanlands – Dala nations studentbostäder 


