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Information om Polamks hyreslägenhetens utrustning
Invånares eget rum
Varje invånare har i cellägenheten ett eget rum till sitt förfogande. Rummet är ca 11 kvadratmeter stort
och färdigt möblerat med säng, arbetsyta, skåp och två stolar. Sängen är utrustad med madrass och
sängöverkast. Rummen har toalett och dusch med duschgardin.
Rummet har också en extra säng som hyresgästen antingen kan använda som soffa eller så be att den
tas bort. Sängen har madrass, bäddmadrass och sängöverkast.

Lägenhetens gemensamma utrymmen
I varje cellägenhet finns fyra till sex invånare. I kvinnornas lägenheter finns rum för fyra hyresgäster och i
männens lägenheter för sex invånare.
Hyran omfattar utöver det egna rummet även de gemensamma utrymmena i lägenheten, det vill säga
möblerat kök och uppehållsrum.
I köket finns kylskåp, spis med ugn och mikrovågsugn, men inga kärl. Uppehållsrummets möbler består
av en soffa, tre fåtöljer, soffbord och television. Från uppehållsrummet kommer man ut på balkongen där
det finns bord och stolar. Lägenheterna i bottenvåningen har en patio.
I studentlägenheternas gångar finns torkskåp som fritt kan användas av hyresgästerna. I lägenheterna
finns städredskap. Också städandet av uppehållsrummet är på invånarnas ansvar.

POLISYRKESHÖGSKOLAN
Vaajakatu 2, PB 123, 33721 Tammerfors
polamk@poliisi.fi
Tel. 0295 480 121, Fax 0295 411 860

polamk.fi

2 (2)

Övriga utrymmen och service
I husets gemensamma bastuutrymme finns ett uppehållsrum och en stor trivsam terrass. Kvinnor och
man har separata användarturer fyra gånger i veckan.
På campusområdet finns en gemensam tvättstuga med torkrum för alla invånare och användningen av
dem ingår i hyran. Husen har även utomhusförråd för cyklar och idrottsutrustning.
Posten delas ut i postlådorna i hyreshusens nedre aula. Parkeringen är centrerad på studerandenas eget
parkeringsområde.
En del av hyreslägenheterna och Polamks campus har trådlöst lokalt nätverk (WLAN) eller kabelanslutet
nätverk som studerandena kan använda.
Mer information om hyreslägenheterna:
Mer information om hyreslägenheterna får du via e-post asuntotoimisto.polamk(at)poliisi.fi eller från
numret 0295 418 321.

