Coração´s ABC
Adresse

Ansatte på Coração

Akut sygdom

Yderdøre

1. Affald

2. Afrejse

Pousada Antiga de São Brás
Coração do Algarve
Sitio do Farrobo
Caixa Postal (CP) 203A
8150-032 São Brás de Alportel
GPS Koordinater: Bredde 37gr 09’44.18”N længde 4gr 54’01.78”V
Nuno Frederico vicevært og gartner på Coração. Ved mangler i lejligheden bedes
du notere det (på engelsk) i bog i receptionen. Nuno kan også kontaktes ved
AKUT opståede problemer som f.eks strømafbrydelse, manglende varmt vand,
internetproblemer og lign. på mobil: 917233457.
Sonia Rosàrio ordner alt vedrørende rengøring på Coração sammen med sine
ansatte. Mail: soniabent@gmail.com
Det lokale sundhedscenter: Centro de Saúde de S. Brás de Alportel
Rua Carrera Viegas 8150-166 São Brás de Alportel, tlf. nr. +351-289 840 440
På hverdage i arbejdstiden kan man ringe til lægeklinikken "Siipemor" Rua 1 de
Junho, Lote 9, 2, tlf.nr. +351707 28 28 28 første vej på venstre hånd på
hovedgaden.
Skadestue på Faro Hospital +351 289803411 (off. Hospital)
Hospital de Loulè Av. Marcal Pacheco +351 289249750 Døgnåbent. Privat hosp.
www.hospitaldeloule.com
NB!! Husk det blå sygesikringskort og pas
Ved opkald til 112 (akut) husk at nævne ” Pousada Antiga de São Brás”,
postnummer og Säo Bras de Alportel til ambulancefolkene
Se yderligere oplysninger om akut sygdom i selvstændigt afsnit i info-mappen.
Alle yderdøre låses senest kl.22
Døre i level 1 mod terrassen låses af lejl.99,100,101
Dør i level 1 mod nord låses af lejl.104,105,106
Hoveddør låses af lejl.201, 202
Yderdørene låses op af den første andelshaver, som bruger døren efter kl. 7
morgen.
Affaldscontainerne står (ved østfløjen) i det NØ-lige hjørne af grunden. Affald
sorteres i husholdningsaffald (2 første containere), papir/pap (sort container),
glas (grøn container) og metal/plast (gul container). Plastflasker mases. Brug
ikke flaskecontainer mellem kl.22-8 af hensyn til støj ved østfløjen.
Obs læg aldrig madrester i udendørs spande af hensyn til ræve og hunde.
Ved afrejse skal lejligheden forlades senest kl. 10:00. Køleskabet tømmes
(bortset fra drikkevand). Der skal vaskes op og sættes på plads i skabene.
Opvaskemaskinen skal tømmes. Sengetøj, håndklæder, viskestykker og
bademåtter afleveres til vask i vaskeriet (i østfløjen mellem 111 og 112 ved
tennisbane; hoveddørsnøgle passer). Husk at sortere i hvidt og kulørt, læg det
sammen, så det fylder mindre. Våde håndklæder hænges op.

3. Aircon / Varme
4. Ankomst
5. Baby- og børneudstyr

6. Bibliotek
7. Bestyrelsen

8. Borde og stole ved
terrasser
9. Bridge

Plastlomme med navneskilt afleveres med nøgler i receptionen ved afrejse.
Lejlighed/terrasse er ryddet pænt op og skodderne lukket til. Man vil blive gjort
økonomisk ansvarlig, hvis en lejlighed kræver yderligere afrydning.
Se i øvrigt i dokumentet i infomappen: Aflevering af lejlighed.
Luk døre og vinduer når aircondition er tændt – både sommer
og vinter.
Lejlighederne er klar kl. 14:00. Ved receptionen ligger en plastlomme med nøgler
og velkomstskilt. Sæt velkomstskiltet i holderen ved jeres dør.
Står i depot i den nordlige del af østfløjen. Gå ind fra østsiden ved lejlighed 115 –
og ved depotkasserne er der i rummet til højre klapvogne, høje stole mm.
Børnesenge bookes i bookingportal.
Der er en bogreol i spillestuen ved receptionen. Tag en bog og sæt en bog.
Se navne og kontakt telefon og e-mail på hjemmesiden.
Borde og stole må gerne rykkes rundt/lånes ved socialt samvær, men skal sættes
på plads igen efter brug.
Der er kort og kasse med bridgeudstyr i receptionen. Meld dig hvis du er
interesseret til bridgeklubben Coracão på facebook.

10. Brand-røgalarm

Findes i alle lejligheder og fællesarealer. Se venligst opslaget på opslagstavlen i
receptionen.

11. Cykler /racercykler og

Hvis du ønsker at bruge vores cykler, skal du først læse info på opslagstavlen i
cykeldepotet! – eller gå ind på vores hjemmeside under faneblad
”Aktiviteter/tips” og derefter under ”Cykling”.
Racercykler eller elcykler kan lejes hos Rui til en meget favorabel pris for os, 15
euro/dag. Normal pris 35 euro. Bestil i god tid især i højsæson på
avalanche.bikeshop@gmail.com
Der er 2 kasser pr. andel. Flere andele udløser ikke flere kasser. For udlevering
spørg Nuno. Kasserne opbevares tre steder ved: 304, 99 og 115. Depotet ved
115 må kun bruges mellem kl 8-22 af hensyn til lejerne af 115, da der er fælles
indgang.
Vandet fra hanen kan drikkes, men smager af klor. Kog evt. vandet før brug. I
nogle lejligheder står en kande med kulfilter. Efter filtrering fra hanen er vandet
uden klorsmag.
Sørg for at efterlade mindst en liter drikkevand i køleskabet, når du rejser.
Nogle gæster ankommer sent om natten og har ikke mulighed for at købe!
Alle lejligheder har dyner og hovedpuder til det antal, der er anmeldt.

elcykler

12. Depotkasser til
opbevaring
13. Drikkevand

14. Dyner og hovedpuder
15. Elpærer
16. Fiscal no.
17. Faste lejligheder
18. Fjernsyn

Skriv det i Nuno’s bog på receptionsskranken ved nøglerum, hvis der er elpærer,
der ikke virker.
Er en slags portugisisk udgave af CVR-nr. Kaldes også NIF-nummeret.
Andelsselskabet nr. er 980491843
Personlige ting kan forekomme - udvis venligst respekt herfor.
I pejsestuen, vejledning er ved fjernsynet.

19. Flasker, glas/plastic

20. Fredagsrengøring

21. Fryseren

Afleveres i containere i NØ-lige hjørne af grunden. Husk at mase plastflasker. Brug
ikke flaskecontainer mellem kl. 22-8 af hensyn til støj ved østfløjen.
Hvis man bor mere end en uge i samme lejlighed, kan man få begrænset
rengøring ved at skrive sig på listen i receptionen. Rengøring omfatter ikke
udsmidning af skrald, og hvis man ønsker nyt sengetøj/håndklæder, skal de
snavsede afleveres i vasketøjsrummet.
Der står en fryser i fælleskøkkenet. Sæt dato og navn på dine varer. Fryseren
bliver med mellemrum tømt for gamle ting.

22. Forbrugsudgifter

Udgifterne dækker ugentlig rengøring, linned, håndklæder, el og vand.

23. Fælleskøkken

Kan med fordel bruges, hvis man er en større gruppe, f.eks ved
fællesarrangementer.
Står i receptionen. Giv Lotte eller Elin besked, hvis den skal fyldes op efter brug –
Lottehjort1@gmail.com eller elin_kristensen@hotmail.com
Gartnerne kommer hver onsdag.
Afleveres i glascontainer (grøn container) i NØ-lige hjørne af grunden. Obs brug
ikke flaskecontainer mellem kl. 22-8 af hensyn til støj ved østfløjen.
Lægges i det første skab bag receptionsskranken.
Står i det ene rum ved nyt cykelhus, hoveddørsnøgle passer. Fællessæt er
mærket med en champagneprop. Find evt. gruppen Golf Casa d`Arte på
facebook. Det koster 500 kr at blive medlem – hvor man kan få billigere
greenfee-billetter (ca. 200 kr) på visse baner. Nigel Hawkesworth er ansvarlig for
regnskab og logbøger.
Der er grill/gasgrill på de store terrasser. Rengøres efter brug. I faste lejligheder
er der nogle, der har egen grill; rengør efter brug. Pas på osen, der er generende
for de nærmeste lejligheder.
Læg aldrig madrester i udendørs affaldsspande af hensyn til ræve, vilde hunde og
katte.
Husk at notere gæsters navne og antal på bookingportal. Andelshaver er
forpligtet til at orientere gæster om husordenen og ABC på Coração. Henvis også
til Info-mappe i lejlighed.
Skriv navne på dem, der bor i lejligheden i bookingsystemet, så sætter Sonja
ekstra seng op.
Gule hynder til solvognene ligger i pool baren – læg på plads efter brug.
Adr: Coracao-do-algarve.dk

24. Førstehjælpskasse
25. Gartner
26. Glas
27. Glemte sager
28. Golfudstyr

29. Grill

30. Gæster

31. Gæstesenge
32. Havehynder

33. Hjemmeside for
Coração.
34. Hjertestarter
35. Håndklæder

36. Internet - WiFi

Hænger ved receptionen på væggen til lejl. 201 – med vejledning
De hvide benyttes på badeværelset.
De kulørte benyttes ved poolen og på stranden.
Der er kun ét håndklæde af hver slags pr. person pr. uge.
Der er trådløst internet "CA". Koden er: Coracao2014

37. Katte og hunde

38. Kogeplader

39. Korkpropper og

plastkapsler

40. Krydderurtebed
41. Køkkenruller
42. Køkkenskabe

43. Køleskab

44. Mangler
45. Nøglebox

46. Opslagstavlen
47. Parasoller

48. Parkering
49. PC og Printer

50. Pool bord

Må ikke fodres – eller komme indendørs.
Vi har nu hunden Frida på Coração.
Hunden må UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER komme indenfor i hus og
lejligheder, da flere andelshavere er særdeles overfølsomme overfor hunde.
Hunden må ikke fodres af andelshaverne.
Hvis kogepladen ikke tænder: Prøv at holde fingeren meget let på tændknappen;
prøv derefter at slukke og tænde for strømmen i lejligheden.
Hvis det herefter ikke fungerer, så skriv i Nuno’s bog i receptionen.
Samles ind til genbrug i Algarve, hvor man har respekt for kork som et værdifuldt
materiale. Samles i de store krukker på gangene. Der er indsamling af
plastkapsler i fælleskøkken.
Ligger ud for nr. lejlighed 99. Forsyn dig og giv gerne lidt vand, hvis det trænger.
Ligger i depot på 1. level i rummet under trappen op til receptionen.
Andelshavere og gæster skal selv holde orden og rent i skabe og skuffer; check
at der er det service, der skal være i lejligheden; hvis der er for meget, kan det
afleveres i køkkenet; hvis der mangler, skrives i bog til Nuno. Se i øvrigt under
standarder for indhold i lejlighed i infomappen.
I fælleskøkkenet er der køleskabe, hvor man ved afrejse kan sætte overskudsmadvarer til næste hold andelshavere. Køleskabet slukkes normalt mandag.
Noteres til Nuno i bogen, der ligger på disken i receptionen; husk at skrive på
engelsk.
I tilfælde af at hoveddøren er låst, og man ikke har medbragt egen nøgle
forefindes en nøgleboks til venstre for hoveddøren. Koden er 5050. Husk at
returnere nøglen og juster på tallene. Der findes ekstra reservenøgler til
lejlighederne – spørg Nuno eller Sonja.
Ved receptionen findes opslagstavler med diverse oplysninger. Whiteboard er
kun til aktuelle oplysninger.
VIGTIGT
Slå parasollen ned og spænd båndet omkring den, når du forlader terrassen.
Voldsomme kastevinde har taget livet af mange parasoller. Små parasoller til
balkoner findes i depot ved 116.
Foregår på P-pladser. Husk at parkere ”venligt” så der kan være plads til alle.
Private biler langtidsparkeres på ny p-plads v/gastank/ affaldscontainerne.
Står i spisestuen og må ikke fjernes. Printeren kan bruges til både kopiering og
scanning til email eller tilkoblet pc.
Printerpapir og blæk ligger i møblet under printeren. Hvis der mangler noget,
skriv det i Nuno’s bog.
Poolbord står i rummet som støder op til pejsestuen. Poolbordet må kun
benyttes af personer under 18 år, når de er sammen med en voksen.

51. Pool/poolbar

52. Pool-legetøj

53. Projektor
54. Rengøring

55. Rengøringsmidler
56. Regnvejr

57. Rester
58. Rygning

59. Sengelinned

60. Service

61. Spil

62. Støvsuger
63. Symaskine, nål og tråd
64. Strygejern og bræt
65. Tandlæge

Poolen er en saltvandspool, så der er kun tilsat lidt klor. Onsdag må poolen,
grundet rengøring og tjek af vandkvalitet, først benyttes efter kl 9.00
Husk at vaske dig grundigt i lejligheden inden badning, så vi undgår mere klor i
poolen – også mellem svømmeturene. Ikke renlige børn skal bruge badeble.
Gule plastikhynder findes i poolbaren og skal afleveres efter brug.
Glas og flasker er kun tilladt v/poolbaren. Der står plastikglas i poolbaren,
husk at rengøre efter brug.
Der er et ”pool-dække” som om vinteren (ca 1.9 til 1.5) skal trækkes over
poolen af sidste badende – og fjernes af første badende!!
Metalgenstande (f.eks. hårnåle, mønter) der ligger i vandet, skal omgående
fjernes, da de lynhurtigt korroderer og ødelægger dugen.
Ligger i poolbaren – ryd op efter brug.
Er i lokalet bag receptionen. Betjenes med fjernbetjening
Lejligheden er rengjort ved ankomst. Ugen igennem klarer vi det selv. Ved flere
ugers ferie, kan der bestilles rengøring om fredagen. Se opslag i receptionen.
Er på 1. level i rummet ved trappen op til receptionen.
Regnvejr kan være voldsomt. Især i forbindelse med storm. Husk at lukke
skodder. Alle bedes være opmærksomme på tomme lejligheder og rydde op
efter evt. skader.
Ved afrejse skal rester efterlades i køleskab og køkkenskab i fælleskøkkenet på
level 2. Disse rester er tilgængelige for alle.
Hensynsfuld rygning er tilladt på nord- og sydterrasse, samt udendørs ved
hovedindgangen. Alle andre steder på Coração er rygning ikke tilladt. Man vil
blive gjort økonomisk ansvarlig, hvis en lejlighed skal renses efter rygning.
Der er lagt rent på ved ankomst til det antal, der har booket lejligheden. Ved
afrejse skal alt sengelinned tages af, sorteres og lægges til vask i vaskeriet i
annekset. Våde håndklæder hænges op.
En etværelseslejlighed har service til 4-6 pers. og en toværelses til 8.
Mangler skrives i Nuno’s bog, er der for meget i lejligheden sættes det i
fælleskøkkenet på level 2; ekstra service kan lånes og returneres til
fælleskøkkenet.
I spillestuen – ved siden af receptionen er kort og brætspil.
I spisestuen – er der et legeskab med legetøj og spil til mindre børn.
Ryd pænt op og stil på plads!
Findes på level 1 ved lejlighed 99 og på level 2 i lokalet bag receptionen, på level
3 i depotrummet ved lejlighed 304.
Står bag receptionen i skabet.
Står i depot ved trappen op til receptionen på level 1.
Dansk tandlæge i Faro: Clinica Medico Dentaria Peter Nielsen, Hortas das
Figuras, Lote 33, Loja Z, Faro. Tlf: + 351 289 865 530, mail info@farodental.com

66. Taxa
67. Tennis
68. Toiletpapir

69. Topmadrasser

70. Tyveri

71. Tørrestativ

72. Varmeapparater
73. Vaskemaskiner (2) og
tørretumbler
74.
75.
76.
77.

Vandrestave
Viskestykker
Værktøj
Vicevært

78. WiFi
79. Vinlaug

Er forholdsvis billigt i Portugal.
Vores lokale José: +351 917 282 382
Ketsjere og bolde ligger i receptionen. Uge –bookingsedler er i receptionen.
Findes i depot på level 1 i rummet ved trappen op til receptionen.
Der er indkøbt 10 topmadrasser, som kan lånes under opholdet. De ligger i
depot ved 115 på loftet i røde plastposer. Afleveres samme sted i plastposen
ved afrejse.
Coração er forsikret for simpelt tyveri af genstande, hvis de fjernes fra aflåste
lokaler – og indbrud kan dokumenteres. Penge erstattes ikke med mindre de
fjernes fra pengeskab.
Er fastmonteret på alle terrasser og balkoner, tørresnore ved cykelrum.
Findes i trappedepotet.
Findes i vaskerummet i porten under trappen til 210. Brug hoveddørsnøglen. Der
er vaskepulver og brugsanvisninger. Fredagsvask er fortrinsvis for andelshavere
der rejser hjem lørdag.
Står i depot ved 115 i plastkasse.
Der er to til hver lejlighed.
Der står en kasse med værktøj i receptionen (husk at levere tilbage)
Nuno har en bog liggende i receptionen. Heri kan skrives fejl og mangler i
lejligheden – og wupti, så bliver det ordnet.
Koden er Coracao2014
Vi har en vinmark og et vinlaug. Kontakt Bjarne Jørgensen mail:
bjarnej@privat.dk
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