Information till studenter
Information for students

Välkomna till Östads stiftelse
Nedan följer information om vad som gäller vid boende i
Östads studentbostäder samt vilka regler som gäller på
säteriet.

Hänsyn till boende
I de flesta byggnaderna på Östads säteri finns det fast boende hyresgäster. De flesta
av husen är lyhörda varför vi ber Dig ta stor hänsyn till boende.

Parkering
Utrymmet på övre gårdsplanen är begränsat där de fast boende har sina platser vilket
är markerat med skyltar för respektive lägenhet. Det finns 2 gästparkeringar utanför
Skolan. Parkering hänvisas främst till den större parkeringen vid
ekonomibyggnaderna. I övrigt finns 2 platser utanför SLU-lägenheten samt ett antal
platser utanför skolköket på nedsidan av skolan.

Internet
Internetuppkoppling finns i lektionssal och i samtliga förläggningslokaler förutom
Luffarhotellet.
Wifi: ÖstadUtbildning
Lösenord: Sahlgren1774

Sängkläder
Sängkläder (lakan, påslakan, örngott) och handdukar ingår ej utan medtages av
studenter.

Brandskydd & utrymningsvägar
Samtliga byggnader är uppförda i trä eller är försedda med träpanel. En brand kan få
mycket snabbt förlopp varför vi ber Er alla ta del av var nödutgångarna finns samt
brandsläckningsutrustningens placering. Utrymningsplaner finns uppsatta i
förläggningsutrymmena. Tända ljus är inte tillåtna i förläggningarna.

Rökning
Rökning är ej tillåten inomhus i någon lokal.

Städning
Innan ni åker skall alla lokaler lämnas i samma skick som när ni kom. Stannar ni till
fredagar ska rummen lämnas senast kl. 10:00. Därefter kommer en städfirma och
kontrollerar att städningen är okej.

Kök & matsal
I stora lägenheten i Skolan, Gamlegården, Ulan, SLU-lägenheten, Luffarhotellet finns
tillgång till kök medan ni som bor på övervåningen på Skolan hänvisas till det mindre
köket i bottenvåningen av byggnaden. Om ni använder ”storköket”, vänligen tag del
av informationen om hur stora diskmaskinen används. OBS! Om Du ej ställer in
ventilen rätt tömmer Du Östads varmvattenreserv på en timme.

Mataffärer
Närmaste mataffär (Hagströms diversehandel) finns omedelbart söder om Östads
kyrka som ligger cirka fyra kilometer från Östad mot Göteborg. Större mataffärer
finns i Alingsås där vi vill rekommendera antingen ICA:s två butiker, Coop eller
Willys.

Bommar
Samtliga skogsbilvägar är försedda med bommar. Ett antal bomnycklar delas ut vid
nyckelutlämningen.

Sophantering & kompost
Sopor sorteras i ett miljörum. Varje förläggning har varsin nyckel på knippan. Sopor
delas upp i papper, plast, metall, glas, tidningar och övrigt. Miljörummet ligger nere
på gården vid verkstadsbyggnaderna, se pil på bild nedan.

Karta/Gångvägar för studenter
Se karta nedan för var bostäderna är belägna. Gården utanför
disponentbostaden är en privat trädgård och är inte avsedd för passage. Se
blåa linjer nedan för gångvägar för studenter samt röda linjer där passering inte
är tillåten.

Mot miljörum
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Vi på Östad önskar
en trevlig vistelse!
För frågor om stiftelsen

Thore Alströmer
thore@ostadssateri.se
0727-143464

För praktiska frågor om boendet

Mikael Jidhage
mikael@ostadssateri.se
0702-121367

Welcome to Östads stiftelse
In this folder you will get information about Östads
appartments and what rules we have at the manor.

Considerations for permanent tenants
In the buildings at Östad used for student accommodations there are also permanent
residences. Therefore we ask you to show consideration for permanent tenants in the
buildings

Parking
The parking space in the upper courtyard of the school is limited and the tenants
have their fixed places. Therefore we only have 2 guest places. Additional parking
places are mainly referred to bigger parking spot down at the outer building. In
addition there are two spot outside “SLU-lägenheten” and also some spots outside
the kitchen in the lower school building.

Internet
Internet access is available in all student buildings at Östad, including school building
and buildings for accommodation.
Wifi: ÖstadUtbildning
Key: Sahlgren1774

Overnight stay
Bring your own sheets, pillowcases and towels.

Fire protection and evacuation routes
All buildings at Östad are built from wood or fitted with wood paneling. A fire can
spread very fast why we ask all of you to check where you have the emergency exits
and locations of the fire extinguishers. Evacuation plans are posted in the
accommodations. Candles are not allowed in the appartments.

Smoking
Smoking is not allowed inside in any building at Östad.

Housekeeping
Before leaving Östad, make sure all rooms are left in the same condition as when you
arrived. If you stay intil Friday the rooms should be left latest 10 am and after that a
cleaning firm is checking that the cleaning is done.

Kitchen and dining rooms
In the big apartment in Skolan, Gamlegården, Ulan and SLU-lägenheten you have
access to kitchens while the ones staying in the upper school building are adviced to
use the small kitchen in the lower school building. If you are to use the bigger kitchen
in the lower school building, please make sure you are aware of how to use the big
dishwasher. NOTE! If you use it incorrectly you might empty Östads hot water reserve
in 1 hour.

Supermarkets
The nearest supermarket (Hagstroms) is located south of Östads church about four
kilometers from Östad towards Gothenburg. Larger supermarkets are found in
Alingsås where we would recommend either the ICA’s two stores, Willys or Coop.

Gates
All forest roads are provided with gates. A number of keys are given out when you
arrive.

Waste and compost
Garbage should be sorted in our garbege house. Each appartment get one key to the
garbage house. Garbage should be sorted from paper, plasitc, metall, glas and others.
The garbage room can be found down by the industrial buildning, se arrow in the
picture below. in the green square boxes which are placed down at the lower parts of
Östad, in direction of the stable. Composts are available in the southern entrance of
Östad.

Map/Walking paths for students
In the map below the appartments are described. The courtyard outside the
main buildning is a private areas and are not intended as passage. Blue lines
below shows passages for students and red lines where passages aren´t
allowed.

Hope you have a nice stay!

To garbage room
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We at Östad wish
you a pleasant stay
Question regarding the foundation

Thore Alströmer
thore@ostadssateri.se
0727-143464

Practical question regarding the accomodations

Mikael Jidhage
mikael@ostadssateri.se
0702-121367

