
HANDIKAPPTOALETTER
Handikapptoaletterna är försedda med larm.
Signal ljuder utanför dörr.
Om du hör larmet försök nå kontakt med den nödställde, om du inte får kontakt, hämta hjälp.

MOTORVÄRMARE
För att få parkera på markerade parkeringsplatser skall du ha den röda (vita) dekalen  
väl synlig på framrutans vänstra del. Dekalen kan du få hos receptionen. För att få använda 
motorvärmaruttag skall du dessutom ha en särskild dekal som gäller säsongvis. Önskemål om 
motorvärmarplats anmäls till receptionen.
Motorvärmarplatser finns på parkeringen vid Pedagogens väg, se parkeringskarta, www.a4campus.se.

Så här fungerar motorvärmaruttagen:
•	 Ställ in din avresetid genom att trycka på pil upp/ner tills önskad tid visas i displayen. Tiden 

stegas fram i 5-minuterssteg. Håller du knappen intryckt bläddrat uret framåt snabbare.
•	 För att ställa in den s k realtiden på uttaget. Tryck på ”CE” märket tills displayen växlar till 

inställningsläge och ställ tiden med de högra piltangenterna. För att återgå till normalläge tryck 
på CE-märket igen eller vänta en kort tid så återgår uret automatiskt till normalläge. Inställningen 
gäller båda kanalerna.

•	 Uret har inkopplingstid som är anpassad till yttertemperaturen, inkopplingstiden regleras steglöst 
mellan 0,5 och 3 timmar beroende på yttertemperatur.

ÖVRIGT
Rökning är förbjuden i alla lokaler samt 15 meter från entré.
P.g.a. allergirisken är det inte tillåtet att ta med husdjur.

HUSGUIDE HUS Q

Husansvarig, Drifttekniker, Tommy Nordlund - 070–325 66 33

Felanmälan skall göras till:
 1:a hand Husombud, som är kontaktperson mot A4 Campus AB.
 2:a hand Husansvarig Drifttekniker.

LÅSNING
Byggnaden låses på kvällar och helger.
Vid öppning ska kort och kod användas.
Lokaler och dörrar är larmade, se till att de stängs!

AVFALLSHANTERING
A4 Campus och Mittuniversitetet har starka miljöprofiler!
Eget avfall sorterar du själv i sorteringsmöbler.
Papper och kartong bär du till miljörummet.

VENTILATION
Går normalt på dagtid.
Utanför ordinarie arbetstid startar du ventilationen för det plan du befinner dig på med knapp i 
korridoren.
Forcerad ventilation finns i lärosalar, startas med tryckknapp vid dörren.

…OM DU VÄDRAR, TÄNK PÅ STÖLDRISKEN…

BELYSNING
Belysning tänds på morgonen med tryckknappar i lokalerna, och släcks automatiskt på kvällen.
Utanför ordinarie arbetstid kan belysningen tändas/släckas med tryckknappar.
Tänd belysning släcks automatiskt efter 30 minuter.
På toaletter är lyset helautomatiskt.

HISS
Nödsignal finns i hissen. Signal ljuder utanför hissdörr.
Nödtelefon finns, ringsignalen går automatiskt till Kone Direkt, tala om var du är.


