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1. Terminsstart
Information inför skolstart om inflyttning i lägenheterna på
Wetterlinsgatan 21 respektive 23 publiceras på www.volleyboll.se/RIG/
under maj-juni. Personal kommer att finnas disponibla i samband med
inflyttning så att eleverna kommer till rätta i sitt boende.
Inflyttning i boendet sker enbart i samband med höstterminens början,
såvida inte särskilda skäl föreligger och att det då finns ett rum ledigt för
inflyttning i samband med vårterminsstart.

2. Bovärd
Kontaktperson: Sten-Ove Eriksson, 070-553 28 14
Bovärdarnas uppgift är att titta till eleverna i deras boende.
De är 10 till antalet och fördelade enligt nedan:
Sten-Ove är samordnare och kontaktperson samt den som finns nåbar
under vardagar (skoltid). Dessutom finns tre st besöksgrupper bestående
av 3 pers/grupp. Dessa grupper sköter städkontrollen varje torsdagskväll
efter träningen samt tillsyn under helger. Helgtillsynen är, till skillnad från
städkontrollen, oannonserad vilket innebär att en bovärdsgrupp kan dyka
upp när som helst under en helg. Bovärdarna i besöksgrupperna kommer
från Pingstkyrkan i Falköping som samarbetar med Barn- och
utbildningsförvaltningen kring bovärdskapet.
3. Bredband (100/100)
Vid problem med internet anmäler elev till bovärd (070-553 28 14).
Internetleverantör Telia.
4. Hyra
Betalas för nio månader under ett år. Inbetalning sker månadsvis i förskott
med början i augusti månad. Frågeställningar kring hyra besvaras av
Mikaela Carlsson, växel: 0515-885000.
5. Nycklar och passerkort
Lägenhets- och rumsnyckel samt passerkort till ytterdörren (kort till 23:an)
kvitteras ut vid terminsstart. De får ej lånas ut och får ej lämnas obevakade
(t ex i omklädningsrum under träning). Förlorad nyckel måste omedelbart
rapporteras till bovärden och skall därefter ersättas. Avgiften för förlorad
nyckel är 500 kr vid Falköpings Hyresbostäder AB. Vid utelåsning
används aktuellt journummer som finns angivet i trappuppgången.
Ytterdörrarna är alltid låsta och det är absolut förbjudet att ställa upp dem
utan övervakning.

Lägenhets- och rumsnyckel samt passerkort lämnas till bovärden vid
terminssluten, höst och vår, i kuvert med påskrivet namn och
rumsnummer.
Första gången skall personlig kod läggas in på korten och kortläsaren
enligt följande:
• drag kortet långsamt genom läsaren
• slå din önskade kod (fyra siffror)
• slå samma kod igen
• koden är nu inlagd
6. Mat
Matsalens öppettider:
Frukost kl 07.00-09.00
Lunch kl 10.15-12.30
Mellanmål kl 13.30-16.00
Middag må-to kl 18.00-19.30
Middag fre kl 18.00-18.30
Att tänka på:
• behövs avvikande kost, anmäls detta till bespisningspersonalen
samt skolsköterskan.
• vid friluftsdag kan eleven gå till matsalen och ordna egen ”lunch” för att
ta med.
• är en lägenhetskamrat sjuk och ej kan gå till matsalen anmäls det till
bespisningspersonalen samt skolsköterskan. Om möjligt hjälper man till att
transportera hem maten till kamraten.
Bespisningspersonalen kan nås på tfn: 0515-88 60 39.
7. Vid sjukdom
Vid sjukdom anmäler eleven detta till skolan och tränare.

Telefonnummer till skolan: 0515-886951 före kl 09.30.
Telefonnummer till tränare läsåret 18/19:
Whitney Turner
Alberto Chaparro
Robert Söderberg
Oskar Vikterlöf
Göran Persson

0737-66 17 10
0705-38 38 07
0735-03 01 87
0705-21 77 47
0769-24 18 02

Elev som är sjuk flera dagar i sträck, gör förnyad sjukanmälan varje dag
till skola och tränare. Elev som under dagen insjuknar och avbryter
skolarbetet skall personligen anmäla detta till mentor eller skolsköterska
eller, om ingen av de nämnda träffas, till expeditionen på telefonnummer
0515-886000.
Ta också alltid kontakt med din vårdnadshavare som tillsammans med elev
avgör om vidare kontakt behöver tas med den allmänna sjukvården. Här
följer aktuella telefonnummer till den allmänna sjukvården:
Närhälsan Oden Vårdcentral, må-fre 08.00-17.00, telefon 0515-87860.
Sjukvårdsupplysningen alla dagar dygnet runt, telefon 1177.
Dygnet runt Kärnsjukhuset Skövde. Finns både jourcentral och
akutmottagning. Telefonnummer till akutmottagningen 0500-431000.
Akut: Ring 112. Ambulans, polis, räddningstjänst, giftinformation.
Elev/vårdnadshavare kan, om så önskas, kontakta skolsköterskan för
rådgivning och ev hembesök. Skolsköterskorna träffas säkrast på telefon
må-fre 08.00-09.30. Ulla Wilsson 0515-886017, Anne-Lie Westin 0515886113.
8. Tvätt
Tvättstugan är boendets mest hårt belastade utrymme. Det ställer krav på
att ni hjälps åt och har självdisciplin när det gäller att hålla ordning på sina
kläder och träningsutrustning innan och efter tvätt.

• i tvättstugan måste samtliga golvytor hållas rena, dvs inget får lämnas
kvar på golvet, vilket inkluderar tvättkorgar. Bord finns utställda utmed
väggarna som avlastningsytor då man tvättar!
• eleverna ansvarar för städning av golv i tvättstuga och torkrum.
• torkutrymmen skall efter nyttjande snarast tömmas på torr tvätt.
• efter användande av torktumlare skall filtret alltid rengöras.
• spill av tvättmedel o dylikt torkas/sopas alltid upp.
Respekteras ovan nämnda punkter går det snabbare att tvätta och det blir
trevligare att vistas i detta utrymme.
9. Cykel- och besöksparkering
Cykelrum finns i källaren 23:an och vid trappuppgång 21c och e.
Kontrollera alltid att dörrarna går ordentligt i lås.
Ställ gärna cykeln i detta utrymme under t ex lov. Parkering av cykel
utanför boendet sker i cykelställen. Parkering av cykel i trapphus är
absolut förbjudet liksom oorganiserat parkerande på utsidan av internatet
vilket kan hindra utryckningsfordon.
Fyra parkeringsplatser märkta ”volleyboll” finns att tillfälligt disponera för
bil i anslutning till boendet.
10. Felanmälan
Dagtid: Kontakta fastighetsskötare, telefon 0515-887570.
Vid akuta problem se aktuellt telefonnummer för felanmälan i
trappuppgången.
11. Besök
Gäster som övernattar måste alltid i förväg anmäla sin ankomst till
ansvarig bovärd (Sten-Ove): bovard@falkoping.se
Föräldrarum för vårdnadshavare bokas via bovard@falkoping.se.

12. Städning
Städning utföres varje vecka torsdag kväll och naturligtvis vid behov.
Särskilt viktigt är det med gemensamma utrymmen som tvättstuga,
torkrum, cykelrum, toaletter och kök städas regelbundet.
Tänk på att tömma kyl och kasta soporna då ni åker hem.
13. Avfallshantering
I boendet källsorteras följande fraktioner ut:
• glas – färgat och ofärgat
• plast - mjuk och hård
• papper – tidningar och wellpapp
• kartong – mjölkpaket och förpackningar
• metall – metallburkar, lock, tuber mm
• batterier
• matavfallssortering
Källsorteringsrummet ligger vid 21A. Övriga hushållssopor kastas i
sopcontainrar på gårdsplanen.
Det är absolut förbjudet att ställa soppåsar i trapphuset!
14. Visa hänsyn
Tänk på att visa hänsyn mot kamrater och grannar när det gäller ljudnivån
i boendet. Detta regleras i Hyresgästlagen och gäller även dagtid. Vid
eventuell störning kontaktas Securitas som avhjälper den på plats. En
utryckning kan variera i pris och debiteras den lägenhet varifrån ljudkällan
identifierats. Från och med kl 22.30 skall extra hänsyn visas och ljudnivån
sänkas.
15. ANT (Alkohol, Narkotika och Tobak)
Totalförbud mot ANT, inkl vattenpipa och e-cigarett gäller i boendet.
Överträdelse mot denna regel och påföljder regleras i hyreskontraktet
mellan hyresvärden (Ållebergsgymnasiet) och elever.

16. Brandskydd
Boendet är utrustat med en brandvarnare på gemensam plats i varje
lägenhet samt brandstege, brandfilt och brandsläckare i respektive
trapphus. Kontroll av denna skyddsutrustning sker kvartalsvis av
områdesfastighetsskötaren. Skadegörelse mot denna skyddsutrustning
polisanmäles med omedelbar verkan.
17. Förvaring
Det finns ett begränsat antal förråd till lägenheterna.
Vid behov av förråd, kontakta ansvarig bovärd.
I 21:an hittar man förråden på vinden och i 23:an i källaren.
18. Att tänka på...
•

Lägenheterna hyrs omöblerade. Ta därför med det du behöver för ett
eget boende.

•

Ev. gemensam utrustning synkas lämpligen med dem som du delar
lägenhet med.

•

Tvättstugan används flitigt. För att tvätthanteringen ska fungera bra
och utan att kläder blir liggande, är det viktigt att var och en har sin
egen tvättkorg.

•

Förbandslåda med det allra mest nödvändiga.

