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Välkommen till Residencias 
semesterbostad Porlamar!

Här kommer lite praktisk information inför ankomsten.

Resa från flygplatsen

Taxi 
Taxi kostar ca 35-40 Euros beroende på tid på 
dygnet och antal bagage.

Tåg 
Tåg kostar drygt 2 Euros per person och det 
går tre gånger i timmen mellan ca 07-23. 
Tågstationen finns i anslutning till flygplatsen,  
se skyltar. Du åker till slutstationen som heter 
Fuengirola. Från stationen är det ca 10 
minuters promenad till Residencias kontor. Gå 
till rondellen med obelisken och följ den breda 
gatan i riktning mot Málaga (bergen har du då 
på vänster sida). I rondellen med tre hästar går 
du rakt fram och följer den lilla gatan till höger, 
som går parallellt med den större. Om ca 100 
meter är du framme.

Hyrbil 
Kör söderut på väg A7/N340 mot Algeciras/
Marbella. Du har havet på vänster sida och 
bergen på höger när du kör. Ta avfart 214 mot 
Fuengirola och direkt nästa nr 213 mot Mijas/
Fuengirola. I rondellen kör du vänster, tredje 
avfarten. Fortsätt rakt fram tills du kommer till 
centrum och rondellen med obelisken. Ta 
vänster, tredje avfarten. I rondellen med tre 
hästar, kör rakt fram men håll höger in på den 
lilla gatan som går parallellt med den större. 
Om ca 150 m är du framme.

Karta 
Du hittar en karta över Fuengirola på 
www.residencia.nu/map_fuengirola.html

Tillträde till lägenheten
Du har tillträde till lägenheten från klockan 15 
på ankomstdagen. Om lägenheten är klar 
innan dess, får du självklart tillträde tidigare.
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Hämta nycklar
Nycklarna hämtas på vårt servicekontor. 
Adressen är Calle Dionisia Redondo 8 i 
Fuengirola. Se karta på vår hemsida 
www.residencia.nu. 

Till höger om dörren finns en vit lucka och 
innanför finns ett kassaskåp. Koden är

1379B

Slå koden i rask takt och det ska det pipa efter 
varje siffra/bokstav. När du slagit in koden, hör 
du ett klick och då vrider på på vredet för att 
öppna luckan. Inuti finns en platsficka med ditt 
namn. Se till att stänga kassaskåpet och 
luckan ordentligt.

På nyckelringen står lägenhetsnamnet och 
bokstaven H som är vår interna märkning och 
endast betyder ”hyresgästnyckel”.

Hitta till Porlamar
Adressen till lägenheten är Paseo Marítimo 
Rey de España 94. Huset heter Porlamar. 
Entrén ligger på höger sida om huset när du 
står med ryggen mot havet och porten är 
märkt B3. Lägenheten ligger på våning 2 och 
dörren har nr 16.

Från Residencias servicekontor tar 
promenaden ca 20 minuter. Gå ner till 
pizzerian i hörnet på gatan och sedan vänster 
längs Avenida Ramon y Cajal mot Los 
Boliches, förbi bensinstationen. Vid floden och 
mataffären Mercadona går du ner till 
strandpromenaden. Ta vänster och fortsätt rakt 
fram (över en till torr flod) tills du kommer till nr 
94.

Parkering
Gratis på gatorna runtomkring bostaden, dock 
inte på strandpromenaden. Kryssade du i 
parkering när du bokade har du fått en 
fjärrkontroll till den inhägnade parkeringen runt 
huset. Platserna är omärkta och du får parkera 
gratis i mån av plats.

Ordningsregler i Porlamar
Porlamar är ett privat bostadshus. För allas 
trivsel har föreningen tagit fram några regler 
som alla boende i huset ska efterleva. Här 

nedan följer de viktigaste punkterna du bör 
känna till.

• Kontrollera att ytterporten går i lås efter in- 
och utpassering. Släpp inte in okända 
personer i fastigheten. Var särskilt vaksam 
när du öppnar via porttelefonen.

• Placera inte skor eller soppåsar i loftgången 
utanför lägenhetsdörren.

• Häng inte tvätt eller våta handdukar över 
balkongräcket så att de kan ses från 
utsidan.

• Tänk på att inte störa dina grannar mellan 
22 - 07. Undvik att köra tvätt- och 
diskmaskiner under denna tid. 

Internet
Lägenheten har WiFi (trådlöst internet) som 
ingår i hyran. Du hittar nätverkets namn och 
kod i informationsmappen i lägenheten.

Rökfria lägenheter
Alla våra semesterbostäder är rökfria. Om du 
röker, kan du göra detta på loftgången men var 
vänlig och dra igen lägenhetsdörren, så att 
röken inte kommer in i lägenheten.

Husdjur
Det är inte tillåtet att ta med husdjur till 
lägenheten.

Poolen
Poolen håller öppet året runt men är inte 
uppvärmd. Endast under sommaren finns 
badvakt, så barn måste du själv övervaka. 
Respektera öppettiderna och  reglerna som 
finns anslagna vid entrén till poolen. Tänk 
särskilt på att man bör vara tystare under 
siestan 15-17 och att man inte får ta med sig 
glas eller porslin till poolområdet, endast plast. 
Om du röker, ta med egen askkopp.

Tänk på...
Vi ber er att stänga av AC när ni inte är i 
lägenheten.

Lägg gärna ut en handduk på soffan för att 
skydda den mot solkrämer etc.

Glöm inte kvar nyckeln i låset på dörrens 
insida när ni går ut. Då går det nämligen inte 
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att öppna dörren igen från utsidan. Låssmed 
kostar ca 50 Euros.

Veckostädning
Stannar du minst 14 dagar ingår en lättare 
städning var sjunde dag, då vi även byter 
sänglinne och handdukar.

Under din avresevecka sker ingen 
veckostädning.

Vilken dag sker veckostädningen? 
Veckostädningen sker på samma veckodag 
som du anlände förutom om du anlände en 
lördag eller söndag.

Om du anlände på en lördag, sker 
veckostädningen istället påföljande fredag och 
anlände på en söndag, sker städningen 
påföljande måndag.

Vilken tid sker veckostädningen? 
Städerskan kommer normalt mellan kl 11 och 
15 på dagen.

Ska vi förbereda något inför 
veckostädningen? 
Vi är tacksamma om du tar av sänglinnet och 
lägger det i en hög tillsammans med 
handdukarna. I övrigt behöver inget göras. Om 
städerskan kommer åt alla ytor, görs en lättare 
städning av hela lägenheten.

Handdukar
Du får en liten och en stor handduk per person 
som du angett vid bokningen.

Vi ber dig vara rädd om handdukarna och inte 
använda dem för att torka upp spillt rödvin eller 
dylikt, borttagning av smink eller om du färgar 
håret.

Våra handdukar får inte tas med till poolen 
eller stranden, då sololjan missfärgar och 
förstör handdukarna vid tvätten.

Alla våra semesterbostäder har tvättmaskin så 
att du kan tvätta upp handdukar själv om du så 
önskar under vistelsen. Vi ber dig då att tvätta 

våra handdukar separat i 60 grader och inte 
blanda med annat, så att de inte missfärgas i 
tvätten.

Sophantering i Fuengirola
Soporna kastas i särskilda behållare på gatan, 
sk ekologiska öar.

Där finns följande uppdelningar:

Envases - här slänger du förpackningar av 
alla slag, både plast och plåt.

Papel - här slänger du papper och kartong.

Vidrio - glasbehållare som finns vid de flesta 
ekologiska öar. Om det skulle saknas vid din 
närmaste station, så titta vid nästa. Ibland 
finns en glasigloo istället.

Basura orgánica - här slänger du matrester 
och övriga sopor.

Tänk på att det inte är tillåtet att slänga 
matrester före klockan 20 på kvällarna. Detta 
för att undvika dålig lukt. Övriga torrsopor går 
bra att slänga när som helst under dagen.

Avresa från lägenheten
Lägenheten lämnas senast klockan 11. 

Innan du lämnar lägenheten ber vi dig att ta av 
sängkläderna och lägga dem tillsammans med 
handdukarna i en hög. 

Diska allt porslin och ställ tillbaka på sin plats.

Släng alla sopor.

Nycklarna lämnar du i sin plastficka på 
bardisken i köket.

Service under vistelsen
Residencias servicekontor ligger på Calle 
Dionisia Redondo 8, där du hämtade 
nycklarna. Se aktuella öppettider på dörren.

Om något problem uppstår i lägenheten eller 
med dess utrustning, ber vi dig kontakta oss 
så att vi kan åtgärda.

Om du råkar låsa ut dig, kan vi eller i vissa fall 
låssmed rycka ut och hjälpa dig mot separat 
debitering.
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Förutom att besöka oss på vårt servicekontor, 
kan du även nå oss genom att maila på

residencia@me.com 

eller ringa 

0034-689247880 eller 0034-689247878.

Turistinformation Fuengirola
På vår hemsida under rubriken 
Semesterbostäder hittar du mer nyttig 
information såsom restaurangtips, utflykter 
med mera.

Bra telefonnummer
Privatläkare som gör hembesök på engelska:
Quiron, telefon 0034-952461444

Svensk privatläkare:
Dr Nafarieh, telefon 0034-608651252

Norsk privatläkare:
Dr Naesgaard, telefon 0034-952460040

Finsk/svensk privatläkare:
Dr Raaste, telefon 0034-952475290

Allmän vårdcentral (spansk):
0034-951269360

Taxi Fuengirola:
Telefon 0034-952471000

Polisanmälan på engelska:
Telefon 0034-902102112

Vi önskar en riktigt trevlig vistelse!

Göran & Grus Lindgren


