Om huset och området
Byggår
1966-67
Var finns….?
Titta på områdeskartan för att hitta din tvättstuga, återvinningsstation, parkeringsplatser med mera.
Kommunikationer
Lokalbuss linje 2, hållplats Hasselbacken.
Närservice
Du har kort gångavstånd till mycket samhällsservice. Kika på områdeskartan så hittar du dem utmärkta.





Livsmedelsbutik, närlivs ”Hasselboden” ligger på Hasselbackevägen 17.
Familjecentralen ”Hasselkärnan” med bland annat BVC, MVC, och öppen förskola ligger på
Hasselbackevägen 21.
Fritidsgården ”Hasselgården” ligger mitt i området Hasselbacken, öppettider hittar du på
www.stenungsund.se under ”Uppleva/göra”
Stenungsund Arena, med sim-, is- och bowlinghall, ligger vid Nösnäskorsningen.

Garage/Parkering
De besöksparkeringar, garageplatser och parkeringar som finns i ditt område hittar du på
områdeskartan. Du kan göra en intresseanmälan för p- eller garageplats på vår hemsida. Då kan du
söka både i ditt eget och i andra områden.
Entréer
Din port/entré är öppen klockan 06-21 (i en del av området är det låst hela dygnet). Då den är låst
kommer du enkelt in med din elektroniska passerbricka. Bor du på Hasselbackevägen 68, 72, 80 eller
88-96 är din port låst dygnet runt.
Säkerhet/trygghet



Trygghetsvandringar görs regelbundet tillsammans med Hyresgästförening, räddningstjänst och
boende.
Elektroniskt passersystem betyder att inga nycklar till fastigheten kommer ”på drift”, eftersom en
bricka kan spärras direkt om man tappar bort den.

Återvinning
I ditt område finns avfallsskåp för matavfall (läggs i brun kompostpåse) och för brännbart (allt du inte
sorterar ut). I ditt kök ska finnas en behållare att sätta kompostpåsen i. Finns det inte - kontakta oss så
ordnar vi det!
 Återvinningsstation för förpackningar (glas, papp, plast. metall m.m) finns vid infarten till
Hasselbacken (se områdeskarta).
 Container för grovsopor ställs ut en gång per år av Stenungsunds kommun, vi informerar på
hemsidan och i trapphusen när. Resten av året är det återvinningscentralen ”Kläpp” som gäller
om du vill bli av med grovsopor. Det är gratis för privatpersoner!
 Farligt avfall, som småelektronik, batterier, lysrör och kemikalier kan du lämna på ”Samlaren”
på ICA Kvantum eller på ”Kläpp”.
 Kompostpåsar hämtar du utanför entrén på Hasselbackevägen 54 eller Hasselbackevägen 78.

Tvättstuga
Din tvättstuga hittar du på kartan. Det är enklast att boka tvättid via www.stenungsundshem.se och gå
in på ”Mina sidor”. Det fungerar också att boka med den elektroniska brickan på bokningstavlan vid
tvättstugan.
Cykelrum/barnvagnsrum
Cykelrum finns i källaren (se områdeskartan). Barnvagnsrum finns på Hasselbackevägen 90, 78 och 70
i entréplanet.

Boendeinformation
Frågor och svar på de vanligaste frågorna kring ditt boende hittar du på vår hemsida
www.stenungsundshem.se under Mina sidor. Hittar du inte svar på din fråga – kontakta oss!

