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Vet du om att det finns fyra nyrenoverade gästrum på området? Att det
finns pingisrum, fotorum, bastu, festlokal och studierum?
Det är Väktargatans förtroenderåd som arbetar för att du som boende
här på Väktargatan ska kunna inhysa dina nattgäster i en härlig dubbelsäng i ett rum med tillgång till toalett och pentry för bara 75 kr per
natt. Extra studierum hyr du för 100 kr per månad och bastar gör du
gratis!

Välkommnen på årsmöte 24/2 kl 16 i festlokalen, Vg 62

Studentstadens boservice
Dragarbrunnsgatan 42
018-469 21 00
Jourtelefon kvällar och
helger: 070-512 57 67
www.studentstaden.se
info@studentstaden.se

Väktargatans förtroenderåd arbetar också gentemot Studentstaden
för att du ska få ett så trevligt område som möjligt. På senaste mötet
med Studentstaden diskuterades bland annat fler cykelställ, trevligare
tvättstugor och parkeringssituationen efter den första april då Riksbyggen tar över marken där vi idag parkerar.

HUS kansli
Storgatan 32
Tel: 018-52 37 38
www.hus-student.nu

Passa på att gå på årsmötet den 24 februari för att få veta mer om vad
vi gör.
Väktargatans förtroenderåd behöver nya styrelsemedlemmar. Vi har
möte fyra till fem gånger per termin och som styrelseledamot erhåller
du ett arvode på 950 kr per år. Dessutom får du fri tillgång till de olika
lokalerna som Förtroenderådet förvaltar.
Hör av dig till vaktargatan@live.se eller till någon av oss i styrelsen om
du är intresserad!

Här på Väktargatan finns dessa rum att hyra:

Bra att veta:

Fest och samlingslokal
Kontaktperson Nebiat Tzeghe, 018-26 18 93
Samlingslokalen finns på Vg. 62, under tvättstugan. Den kostar 150 kr
att hyra med en depositionsavgift på 500 kr. Lokalen har ett utrustat kök,
musikanläggning, bord och stolar. Här finns plats för 30 personer.

- Om du söker lägenhet hos AP-Fastigheter så räknas den tid du hyrt
lägenhet hos Studentstaden som kötid.

Pingisrum
Kontaktperson Krister Sjöberg 018-51 25 30
På Vg 24, under tvättstugan finns ett pingisrum. Nyckel erhålles mot depositionsavgift på 300 kr.

- Grovsopor ska inte ställas utanför soprummen. Det finns en grovsopscontainer på Kantorsgatan. Ta ditt ansvar och gå dit med ditt skräp.

Gästrum
Bokningstelefon 076-111 30 67
Fyra rum finns att tillgå på området för din nattgäst. Två av rummen är
utrustade med dubbelsäng och två av dem med våningssäng. Alla rum har
tillgång till ett pentry och en toalett. Rummen kostar 75 kr/natt eller 400 kr
för hel vecka. Depositionavgiften är 500 kr.
Fotorum
Kontaktperson Lennart Ohlsson 018-21 18 48
Det finns ett fotorum på Vg 64 som kan lånas för framkallning och kopiering. Du får själv stå för papper och fotokemi. Restvätskor ska tas om hand
och miljöåtervinnas. Depositionsavgift 300 kr.
Bastu
Kontaktperson Gert Stahlén 018-23 19 04
Tillgång till bastu, dusch och omklädningsrum finns på Vg 62 och 24. Depositionsavgift 300 kr.
Studierum
Kontaktperson Birgitta Hoffman 018-23 32 04
Det finns 7 studierum att hyra i upp till 6 månader i taget. Kostnaden är 100
kr/månad och 300 kr i depositionsavgift.

- Hyresgästerna ska själva ombesörja skötseln av uteplatserna. Trädgårdsavfall kastas i de trädgårdskomposter som finns på området.

- Det är förbjudet att ställa cyklar, barnvagnar eller annat i trappuppgångarna. Om du behöver ställa barnvagnen någonstans, använd det gamla
soprummet utanför trappuppgången. Kontakta Studentstaden så sätter
de upp en låsbygel för hänglås.

Inbrott och stölder
Under året har det varit en hel del inbrott i samlingslokalen. Detta är
naturligtvis väldigt tråkigt. Saker som försvunnit är bland annat en projektor, filmduk, vattenkokare, diverse husgeråd och nu senast en pianopall.
Förtroenderådet arbetar för att ni som boende på området ska ha tillgång
till sjyssta lokaler. Vi har inte råd med stölder och låsbyten i lokalerna. Vi
vill lägga våra få slantar på bättre saker som kommer fler till nytta. Snälla!
Hjälp oss hålla koll på området så att sådant här tråkigt inte förekommer.

Ännu värre parkeringselände i vår?
Den första april tar Riksbyggen över marken där vi idag har våra parkeringar. De kommer börja bygget närmast kyrkan. Exakt vad som händer efter
första april vet vi inte. Om du löst parkeringstillstånd kommer Studentstaden erbjuda dig att parkera på Kantorn eller Djäknegatan. De kommer
också återbetala avgiften om du väljer att säga upp parkeringen. Mer information om detta kommer på årsmötet i slutet av februari.

