أهالً بك
يف بيتك!

بطاقة (ميمر)

يحصل كل مستأجر عىل بطاقة (ميمر) التي متنحك عروضاً وتنزيالت وميزات لدى
عدد كبري من الرشكات واالتحادات يف ِ
فاستوس .وتجد أحدث العروضات يف املوقع:
 mimer.nu/mimerkortetويف كل عدد من مجلة (.)Hemma Hos

طرق تواصل عديدة وذكية

صفحايت ( :)Mina sidorميكنك يف املوقع  mimer.nuأن تسجل الدخول إىل خدمة
”صفحايت” وتجد الكثري من املعلومات عن سكنك .وميكنك أن تبلّغ عن األعطال،
وأن ترى ما إذا كان قد ت ّم دفع اإليجار ،وأن تطلب خدمة ( ،)Plusvalوأن تبحث
عن مكان لركن السيارة ،وغري ذلك من األمور األخرى .وإذا كنت قد ذكرت عنوان
بريدك اإللكرتوين ورقم هاتفك الجوال ،فيمكنك أيضاً أن تحصل عىل خدمة رسيعة
ومعلومات هامة عن طريق الربيد اإللكرتوين ورسائل الجوال (.)sms
التبليغ عن األعطال :عند حدوث عطل بحاجة إىل تصليح أو إذا كنت بحاجة إىل
مساعدة بأمر ما ،ميكنك أن تبلّغ عن العطل .وميكنك التبليغ عن األعطال عىل خدمة
صفحايت ( )Mina sidorعىل مدار الساعة .كام ميكنك أن تتصل بالرقم
 ،021–39 70 90االثنني – الخميس ،الساعة  ،16 – 6ويوم الجمعة الساعة .14 – 8
ويف املساء وأيام العطلة ميكنك أن تتصل بالرقم.021–39 70 70 :

تطبيقات ذكية
Sök ledigt
للبحث عن شقق شاغرة.
Mina sidor
للتبليغ عن األعطال ،وحجز غرفة الغسيل،
ومراجعة الفاتورة ،وتشغيل عمود كهرباء.

املسؤول عن الحي :إذا كانت أسئلتك تتعلق ببيتك أو بالفناء الداخيل ،اتصل
باملسؤول عن الحي أوالً .وميكنك االتصال به عن طريق التبليغ عن األعطال .تجد يف
خدمة صفحايت ( )Mina sidorويف مدخل املبنى معلومات حول املسؤولني عن الحي.
مكتب املنطقة :ينطلق املسؤولون عن الحي من مكاتب املناطق يف كل من :باكبي،
سنرتوم ،بيرتسباري ،سالبارييت ،فاللبي ،فيكسانغ .أوقات الزيارة لدى مكاتب املناطق:
االثنني – الخميس ،الساعة .17 – 15
مركز الزبائن & غرفة العرض :يقدم لك مركز الزبائن مساعدة يف األمور التي تتعلق
باإليجار والعقود وخدمة الخيارات اإلضافية ( .)Plusvalونحن نرحب بك دامئاً يف
شارع ( )Torggatan 4يف ساحة ( )Sigmatorgetيف مدينة ِ
فاستوس .أوقات الزيارة:
االثنني – الجمعة ،الساعة  .17 – 10كام ميكنك االتصال عىل الرقم
 021–39 70 10أو أن ترسل بريدا ً إلكرتونياً إىل.kundcenter@mimer.nu :
مع االحتفاظ بحق التعديالت باألوقات وبيانات االتصال .للحصول عىل أحدث املعلومات ،انظر املوقعwww.mimer.nu :

تابعنا هنا!

لدينا م ّيزات
رائعة

أهالً بك إىل الحياة يف شقة استئجار! تحظى شقق االستئجار بشعبية
كبرية ،نظرا ً ألنها شكل بسيط وآمن من أشكال السكن ،وهي توفر
لك الوقت واملال للقيام بأمور أخرى سوى أن تتملك مسكناً وتعتني
به بنفسك .ومينحك االستئجار حرية االنتقال بسهولة أو استبدال
شقتك بأخرى أكرب أو أصغر ،بدون أن تضطر للبيع أو للرشاء .لذلك
نه ّنئك عىل طريقة الحياة املريحة!

املسؤولون عن الحي والتبليغ عن األعطال

إن املسؤولني عن الحي هم الذين يتح ّملون مسؤولية تطوير منطقتك السكنية
والعناية بها .وهم حريصون عىل القيام بكافة األعامل مهام صغرت أو كربت،
ينسقون أعامل املتعهدين مع (ميمر)Mimer/؛ مثل القيّم عىل
كام أنهم ّ
العقار والكهربايئ والسمكري .وأسهل طريقة للتواصل مع املسؤول عن الحي
والحصول عىل مساعدة يف األمور العملية املتعلقة مبسكنك هي أن تقدم تبليغاً
عن األعطال .بعد انتقالك إىل شقتك ،سيقوم املسؤول عن الحي بحجز موعد
معك للقيام بزيارة ترحيبية يف شقتك .وحينئذ تحصل عىل أجوبة عن األسئلة
والتساؤالت التي تكون قد طرأت عىل بالك بعد انتقالك إىل الشقة .تجد يف
خدمة صفحايت ( )Mina sidorويف مدخل املبنى معلومات حول املسؤولني
عن الحي والتبليغ عن األعطال وغري ذلك من األمور الهامة.

 mimer.nuوفيسبوك

تاب ْع آخر املستجدات حول ما يجري يف منطقتك ولدى (ميمر )Mimer/من
خالل موقعنا اإللكرتوين وعىل الفيسبوك .ويف املوقع  mimer.nuتجد مثالً
خدمة صفحايت ( )Mina sidorومعلومات عن سكنك.

مجلة ()Hemma Hos

تستلم يف صندوق بريدك  4أعداد بالسنة من مجلة ()Hemma Hos
التي تصدرها (ميمر) .وهي تتيح لك االطالع عىل ما يجري يف املناطق
السكنية لدى (ميمر) والعقارات التي سيتم بناؤها ،باإلضافة إىل بعض
النصائح املنزلية املمتعة.

األقفال واملفاتيح

عند انتقالك إىل الشقة ،تحصل عىل األقل عىل  3مفاتيح أصلية ،وأحياناً مفاتيح أخرى أيضاً .وتكون
مفاتيح الشقة ممهورة دامئاً بنفس الرقم .تأكّ ْد من أنك حصلت عىل نفس الرقم يف كافة املفاتيح
حصلت عىل املفاتيح من املستأجر السابق مبارشة ،فتأكد من أن كافة
وأن عددها صحيح .إذا
َ
املفاتيح أصلية وليست نسخاً .أنت شخصياً مسؤول عن الحفاظ عىل املفاتيح .ويف حال بقيت خارج
الشقة بدون مفتاح ،فبإمكانك االتصال أثناء النهار بقسم التبليغ عن األعطال .أما يف املساء وأيام
العطلة فيمكنك أن تتصل برقم الخفارة لدى رشكة الحراسة املسؤولة عن منطقتك .تجد معلومات
حول هذا األمر يف خدمة صفحايت ( )Mina sidorويف مدخل املبنى.

التأمني املنزيل لدى (ميمر)

إن التأمني املنزيل أمر إجباري لكل من يسكن لدينا .ولدى (ميمر) اتفاقية مبزايا جيدة مع رشكة
النسفورساكرينغار ( .)Länsförsäkringarوبصفتك مستأجرا ً لدينا ،فسوف تحصل عىل تأمني منزيل
مكتمل ومه ّيأ خصيصاً لك .وأغلبية املستأجرين لدينا لديهم مثل هذا التأمني.

أمور من املفيد أن تعرفها
عند االنتقال
التبليغ عن االنتقال وتغيري العنوان

يجب دامئاً عىل كل من ينتقل أن يبلّغ عن انتقاله – مجاناً – إىل مصلحة الرضائب
مبارشة .وتحرص مصلحة الرضائب عىل تبليغ عنوانك الجديد إىل أغلبية السلطات
والرشكات واملنظامت املجتمعية الهامة .وقد تضطر إىل القيام بتغيري عنوانك لدى
االتحادات والرشكات واملنظامت التي ال تحصل عىل عنوانك الجديد من مصلحة
الرضائب .وإما أن تتصل بهم بنفسك أو تطلب تحويل الربيد مقابل رسم تدفعه
إىل رشكة ( .)Svensk Adressändringوتذكَّ ْر أن تقوم بالتبليغ عن االنتقال وتغيري
العنوان يف وقت مبكر قبل االنتقال.

نقل الكهرباء والهاتف

يجب عليك عندما تنتقل أن تتعاقد مع رشكة الكهرباء يف العنوان الجديد ،وأن تنهي
اشرتاكك القديم يف عنوانك السابق .كام يجب عليك أيضاً ان تبلّغ عن نقل هاتفك
اتصل بالرشكات التي تز ّودك
واشرتاك اإلنرتنت .للحصول عىل املزيد من املعلوماتْ ،
بالكهرباء والهاتف واإلنرتنت.

معاينة الشقة

نحن نريد دامئاً أن نقوم مرتني مبعاينة الشقة التي تنتقل إليها .نقوم أوالً مبعاينة االنتقال
قبل انتقالك ،وبعد ذلك نقوم مبعاينة جودة التنظيف بعد تفريغ الشقة وتنظيفها .تجري
معاينة االنتقال دامئاً ،أما معاينة جودة التنظيف فنقوم بها يف (ميمر) عند تبادل املفاتيح
حصلت عىل املفاتيح من املستأجر السابق مبارشة ،فال
مع املستأجر الجديد .ويف حال
َ
نقوم مبعاينة جودة التنظيف .ويف هذه الحالة تتوىل أنت بنفسك مسؤولية املوافقة
عىل التنظيف ،وال ميكنك أن تحصل عىل مساعدة يف التنظيف عن طريقنا إن كنت غري ر ٍ
اض عن التنظيف الذي قام به املستأجر السابق .ولذلك فإننا
ننصحك بأن نقوم نحن يف (ميمر) بتبادل املفاتيح.

تجري معاينة االنتقال قبل فرتة من انتقال املستأجر السابق من الشقة .ويف هذه الحالة غالباً ما يوجد بعض األثاث ،ولكننا ند ّون األعطال واملالحظات
التي نراها .وتجد محرض املعاينة يف الشقة عندما تنتقل إليها .وإن وجدتَ أمورا ً مل ننتبه إليها عند املعاينة ،فسيكون لديك متّسع من الوقت ملراجعة
حل ما قد يربز من مشاكل ،عىل نحو رسيع
محرض املعاينة أثناء الزيارة الرتحيبية التي يقوم بها املسؤول عن الحي إليك بعد انتقالك .وعندئذ ميكن ّ
وف ّعال.

مواقف السيارات

ى (ميمر) ،ميكنك أن
حصولك عىل عقد لد
بعد
( )Mina sidorوأن
خل إىل خدمة صفحايت
تد
ور مواقف السيارات.
سجل نفسك يف طاب
ت ّ

نقاط الطابور!

لدينا تفقد نقاطك،
ندما تحصل عىل عقد
ع
تتقدم بطلب جديد
ويجب عليك أن
يدة .كام يجب عليك
صول عىل نقاط جد
للح
ناتك يف كل عام ،ليك
أن تقوم بتحديث بيا
تحافظ عىل نقاطك.

إيجارك!

يف موعد أقصاه آخر
تدفع اإليجار مقدّ ماً
وأسهل طريقة لدفع
عادي من كل شهر.
يوم
الفاتورة اإللكرتونية
يجار هي أن تستخدم
اإل
التجيري األوتوماتييك.
أو

عندما تنتقل إىل الشقة
شبكة اإلنرتنت (بريدباند) والهاتف عن طريق
اإلنرتنت ( )IPوالتلفزيون

كافة الشقق لدى (ميمر) مرتبطة بشبكة املدينة ،وهي شبكة بريدباند رسيعة
وتربط مدينة ِ
فاستوس بأكملها .وليك تتمكّن من استخدام شبكة املدينة ،يجب
عليك أن تقتني اشرتاكاً يف شبكة اإلنرتنت .وتجد يف موقع رشكة (:)Mälarenergi
 ،malarenergi.seتجد أسامء مز ّودي الشبكة وميكنك أن تختار أحدهم وأن تجد
يف الوقت نفسه عرضاً يناسبك ويناسب استخدامك لإلنرتنت .وميكن استخدام
شبكة املدينة من أجل الهاتف عن طريق اإلنرتنت (.)IP
معظم عقاراتنا مرتبطة برشكة كومهِم ( )ComHemالتي توفّر قنوات التلفزيون الرقمية بخيارات متنوعة .وميكنك أن تتصل
بهم بنفسك إن أردت توسعة خيار القنوات أو إذا كانت لديك أي مشكلة بالبثّ التلفزيوين .وألسباب تتعلق بالسالمة ،يجب
الحصول عىل موافقة (ميمر) قبل تركيب صحن استقبال املحطات الفضائية (الدّش) .ولذلك اتصل باملسؤول عن الحي ،إذا
كانت لديك أسئلة بشأن تركيب (الدّش).

خدمة ( – )Plusvalجدِّ ْد بيتك

يفضّ ل كثري من الناس أن تتوفر لديهم إمكانية إبداع أسلوبهم الخاص بهم يف بيتهم من خالل تركيب ورق جدران جديد أو
أرضية أو أبواب خزائن املطبخ مثالً .وخدمة ( )Plusvalتوفّر لك ذلك .عاد ًة ما يكون اإليجار لدى (ميمر) أدىن من املؤ ِّجرين
الخاصني ،وذلك ليك يُتاح لك الحصول عىل منزل فريد من نوعه ويتناسب مع ذوقك الخاص .ومن خالل خدمة (،)Plusval
ّ
ميكنك أن تختار ما يناسبك من العروض الهائلة لورق الجدران واألرضيات وأبواب خزائن املطبخ بسعر جيد .وبعد ذلك تدفع
خياراتك كمبلغ إضايف عىل اإليجار ملدة  8 – 5سنوات.

الصيانة والرتميم

غسالة املالبس .ولدينا كذلك
ميكنك أيضاً أن ترفع مستوى شقتك من خالل اختيارك أشياء إضافية ،مثل جالية األواين أو ّ
اتفاقيات مع رشكات تعرض الخدمات املنزلية بأسعار جيدة .وتتحمل (ميمر) مسؤولية صيانة غرف الغسيل واالغتسال والسلع
البيضاء يف املطبخ.

أهالً بك يف بيتك!

نأ
مل بأن تستمتع إىل أبعد حدّ .
نر
جو لك التوفيق يف االنتقال!

Tryck: Strands grafiska 2016-06

Mimers Kundcenter & Showroom

مركز الزبائن & غرفة العرض
شارع ( )Torggatan 4يف ِ
فاستوس | رقم الهاتف021 – 39 70 10 :
للمزيد من املعلومات ومعرفة أوقات الدوامwww.mimer.nu :

