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Välkommen till Residencias 
semesterbostäder på Yamasol!

Här kommer lite praktisk information inför ankomsten.

Resa från flygplatsen

Taxi 
Taxi kostar ca 35-45 Euros beroende på tid på dygnet och antal bagage.

Tåg 
Tåg kostar några 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.

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 100 m är du framme.

Karta 
Du hittar en karta över Fuengirola på https://www.residenciaholidayrentals.com/karta.html
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Tillträde till lägenheten
Du har tillträde till lägenheten från klockan 15 på ankomstdagen. Om lägenheten är klar innan 
dess, får du självklart tillträde tidigare.

Hämta nycklar
Nycklarna hämtas på vårt servicekontor, som ligger mittemot entrén till Yamasol på samma 
gata. 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”.

Av säkerhetsskäl använder vi en annan nummerbenämning på lägenheterna på vår hemsida än 
den du finner på nycklarna. På nyckelringen står lägenhetsnumret som motsvarar märkningen på 
dörren. Första siffran anger våning, dvs 708 ligger på sjunde våningen osv. Bokstaven H före 
siffran är vår interna märkning och betyder endast ”hyresgästnyckel”.

Hitta till Yamasol 
Adressen till lägenheten är Calle Dionisia Redondo 1. Huset heter Yamasol. Entrén ligger mittemot 
vårt servicekontor på samma gata.

Från Fuengirolas tågstation är det ca 10 minuters promenad till Yamasol. 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 vägen till höger. Om ca 100 m är du 
framme.

Porten på Yamasol öppnas med koden 

0195800

Det ska pipa för varje siffra du trycker. När du slagit in koden, öppnas dörren automatiskt.

Parkering
Gratis längs järnvägsmuren, Calle Bernabé Tierno plus alla tvärgator ner mot Ramon y Cajal.
Betalgarage finns under byggnaden Yamasol, infart Avenida Ramon y Cajal 33.

Ordningsregler på Yamasol
Yamasol är ett privat bostadshus och inte ett hotell. 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.
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• Placera inte skor eller soppåsar i loftgången utanför lägenhetsdörren.
• Häng inte tvätt eller våta handdukar över balkongräcket så att de kan ses från utsidan.
• Använd inte poolområdets möbler som stegar för att klättra över terrassräcket om du bor på 

första våningen.
• För att bibehålla den goda stämningen i huset ber vi dig att inte reservera solstolar med 

handdukar eller dylikt.
• 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.

Hastigheten är inte som i Skandinavien, så det kan vara svårt att streama filmer etc.

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

Husdjur
Vi har ett fåtal lägenheter på Yamasol som accepterar hund. I lägenhetsbeskrivningen på vår 
hemsida hittar du information om detta. Det är inte tillåtet att ta med husdjur i någon annan 
lägenhet.

Poolen
Poolen ligger på våningen 1 och håller öppet året runt mellan 10 - 20 utom i juli-augusti då den 
håller öppet till kl 21.30. Poolterrassens regler finns anslagna vid entrén till poolen. För att komma 
in till poolområdet slår du koden 

2013

Samma kod används även för utpassering.

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

Vänligen observera att under din avresevecka sker ingen veckostädning eller linnebyte.

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? 
Städningen sker från kl 11 under dagens lopp.
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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.

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. 

Har du sent flyg, går det bra att lämna bagaget i postrummet bakom receptionen. På poolterrassen 
finns dusch och toalett.

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

Diska allt porslin noggrant och ställ tillbaka på sin plats. Om diskmaskin finns, ska den vara tömd 
på ren disk. Har du använt ugnen, plåtar etc. ska även dessa rengöras ordentligt innan avresan.

Släng alla sopor.

Nycklarna lämnar du i sin plastficka på bardisken i köket. För lägenhet 28 (301) gäller att nycklarna 
återlämnas i vår postlåda utanför vårt servicekontor mittemot entrén till Yamasol. 
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Service under vistelsen
Residencias servicekontor ligger på Calle Dionisia Redondo 8, mittemot Yamasol entré. 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.

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 webb hittar du mer nyttig information såsom restaurangtips, utflykter med mera.

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

Svensk privatläkare: Norsk privatläkare:
Dr Nafarieh, telefon 0034-608651252 Dr Naesgaard, telefon 0034-952460040

Finsk/svensk privatläkare: Allmän vårdcentral (spansk):
Dr Raaste, telefon 0034-952475290 0034-951269360

Taxi Fuengirola: Polisanmälan på engelska:
Telefon 0034-952471000 Telefon 0034-902102112

Vi önskar en riktigt trevlig vistelse!

Göran & Grus Lindgren
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Welcome to Residencia's holiday 
homes in Yamasol!

Here is some useful information before your arrival.

Travel from the airport

Taxi 
Taxis cost about 35-45 Euros depending on 
the time of day and number of baggage.

Train 
The train costs just a few Euros per person 
and it runs three times an hour between 07-23 
approximately. The train station is connected 
to the airport, follow the signs. You travel to the 
end station called Fuengirola.

Car 
Drive south on the road A7/N340 towards 
Algeciras/Marbella. You should have the sea 
on your left side and the mountains on the 
right as you drive. Take the exit 214 towards 
Fuengirola and the next 213 towards Mijas / 
Fuengirola. At the roundabout, go left, third 
exit. Continue straight ahead until you come to 
the city center and the roundabout with the 

obelisk. Take a left, third exit. At the 
roundabout with the three horses, go straight 
ahead but keep to the right onto the small 
street that runs parallel to the big avenue. If 
about 100 m you will have arrived.

Map 
You will find a map of Fuengirola on https://
www.residenciaholidayrentals.com/karta.html

Access to the apartment
You have access to the apartment from 15.00 
on the day of your arrival. If the apartment is 
ready before then, you will of course get 
access earlier.

Key pick up
You pick up the keys at our service office, 
which is located opposite the entrance to 
Yamasol. The address is Calle Dionisia 
Redondo 8 in Fuengirola. See a map on our 
web www.residencia.nu
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On the right of the door there is a white hatch 
and inside you will find a safe. The code is

1379B

Enter the code without delay and you should 
hear a beep after each number/letter. Once 
you have entered the code, you will hear a 
click. Turn the black knob to open the safe. 
Inside you will find a plastic sleeve with your 
name. Make sure to close the safe and the 
white hatch properly.

For security reasons, we use a different 
numbering of the apartments on our web site 
than the one you find on the keys. On the 
keyring you see the apartment number that 
corresponds to the sign on the door. The first 
digit indicates the floor, ie 708 is located on the 
seventh floor and so on. The letter H before 
the number is our internal marking and only 
means "tenant key”.

Find your way to Yamasol
The address to Yamasol is Calle Dionisia 
Redondo 1, located opposite our service 
office.

From the station it is a 10 minute walk to 
Yamasol. Go to the roundabout with the 
obelisk and follow the broad street in the 
direction to Malaga (the mountains should be 
on your left). At the roundabout with the three 
horses, go straight ahead and follow the small 
street to the right, parallel to the big avenue. In 
about 100 meters you will have arrived.

The front door to Yamasol opens with the code

0195800

You should hear a beep for each number you 
enter. When you have entered the code, the 
door opens automatically.

Parking
Free alongside the white train wall, Calle 
Bernabé Tierno plus all parallell streets down 
towards Ramon y Cajal.
Paid car park under the building Yamasol, 
entrance from Avenida Ramon y Cajal 33.

Community rules
Yamasol is a private residential building and 
not a hotel. For everyone's benefit, the house 
association has developed some rules that all 
residents must comply with. Below are the 
main points you should know about.

• Make sure the front door closes when you 
enter and exit. Do not let unknown people in  
to the building. Be especially vigilant when 
opening through the intercom.

• Do not place shoes or garbage bags in the 
walkway outside the apartment.

• Do not hang laundry or wet towels over the 
balcony railing so they can be seen from the 
outside.

• Do not use the pool area furniture as 
ladders to climb over the terrace railing if 
you live on the first floor .

• To maintain the good atmosphere in the 
building, we ask you not to reserve sunbeds 
with towels etc.

• Remember not to disturb your neighbors 
between 22 - 07. Avoid running washing 
machines and dishwashers during this time.

Internet
The apartments all have WiFi (wireless 
internet) which is included. You will find the 
network and password in the information folder 
in each apartment.

The internet speed is lower than in many 
countries, so you will not be able to stream 
films etc.

Non-smoking apartments
All our holiday homes are non-smoking. If you 
smoke, you may do so on the balcony but 
please close the balcony door, so that smoke 
does not enter the apartment.

Pets
We have a few apartments in Yamasol where 
dogs are admitted. In the apartment 
description on our website you will find 
information on this. It is not allowed to bring 
pets to another apartment.
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Pool
The pool is located on the first floor and is 
open year round between 10 - 20 except in 
July and August, when it stays open until 
21.30. The local pool regulations are posted at 
the entrance to the pool area. To access the 
pool area, enter the code

2013

The same code is also used for exit.

Weekly cleaning
If you are staying for 14 days or more, a light 
cleaning is performed every seven days, 
where we also change the bed linen and 
towels.

Please note that during your departure week 
no weekly cleaning will be performed.

What day of the week is the weekly 
cleaning done? 
The weekly cleaning is done on the same 
weekday that you arrived unless you arrived 
on a Saturday or Sunday.

If you arrived on a Saturday, the weekly 
cleaning takes place next Friday and if you 
arrived on a Sunday, the cleaning takes place 
the following Monday.

What time is the weekly cleaning? 
The cleaning takes place from 11 o´clock 
during the day.

Should we prepare something 
before the weekly cleaning ? 
We are grateful if you take the bed linen and 
put it in a pile along with the towels. Nothing 
else needs to be done.

Towels
You get one small and one large towel per 
person you specified when booking.

We ask that you be careful with the towels and 
do not use them to wipe up spilled red wine 
etc, nor for removing makeup nor dyeing your 
hair.

Our towels may not be brought to the pool 
area nor to the beach, because the sun 
cream discolors and destroys the towels.

All of our holiday homes have a washing 
machine so you can wash the towels yourself 
if you so desire during your stay. We ask you 
to wash our towels separately at 60 degrees 
and that you do not mix with other garments to 
avoid discoloring.

Waste disposal
The garbage is thrown in the special 
containers on the street, known as ecological 
islands.

There are different containers:

Envases - for containers of all kinds, both 
plastic and metal.

Papel - paper and cardboard.

Vidrio - glass and bottles. Sometimes there is 
a glass igloo instead.

Basura orgánica - food scraps and all other 
kinds of garbage.

Remember that it is not allowed to throw food 
scraps before 20 o'clock in the evening. This is 
to avoid bad smells. Other dry garbage is okay 
to throw at any time during the day.

Departing from the 
apartment
You must leave the apartment by 11 am.

If you have a late flight, you are welcome to 
leave your luggage in the mail room behind the 
front desk. On the pool terrace there is a 
shower and toilet for your convenience.

Before leaving the apartment we ask you to 
take off the bed linen and put them together 
with the towels in a pile.
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Wash all dishes carefully and put it back in 
place. If your apartment has a dishwasher, 
please empty it of clean dishes. If you have 
used the oven, it must also be cleaned before 
departing.

Throw away the trash.

Leave the keys in its plastic sleeve on the 
counter in the kitchen. For apartment 28 (301) 
the keys must be returned to our mailbox 
outside our office opposite the entrance to 
Yamasol.

Service during your stay
Residencia's service office is located in Calle 
Dionisia Redondo 8, opposite the entrance to 
Yamasol. See the opening hours on the door.

Should any problem arise in the apartment or 
with its equipment, please contact us so that 
we can help you.

If you happen to lock yourself out, we can 
respond and assist you at an extra charge.

Besides visiting us at our office, you can also 
reach us by email at residencia@me.com
or call 0034-689247880 or 0034-689247878 .

Tourist information 
Fuengirola
You will find more useful information such as 
good restaurants to try, excursions etc. on our 
website under Holiday homes.

Important phone numbers
Private doctors who make house calls in 
English and Spanish:
Quiron, phone 0034-952461444

Swedish private physician:
Dr. Nafarieh, phone 0034-608651252

Norwegian private physician:
Dr. Næsgaard, phone 0034-952460040

Finnish / Swedish private physician :
Dr. Raaste, phone 0034-952475290

Public health center (Spanish):
phone 0034-951269360

Taxi Fuengirola:
phone 0034-952471000

Make a police report in English:
phone 0034-902102112

We wish you a pleasant stay!
Göran & Grus Lindgren


