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Information till dig
som är hyresgäst
Se mer info på www.videum.se/hyresgast.
Reception och konferens sköts
av Videums Företagsservice.

GRUPPRUM bokas kostnadsfritt via
vårt bokningssystem. Inloggning ges till
ert företag genom vår Företagsservice.

ÅTERVINNINGSSTATIONER finns i
alla gemensamma fikarum. På varje
våningsplan finns återvinning för
papper, plast, wellpapp, glas etc.

RECEPTION & VÄXEL finns på
Framtidsvägen 12A och är öppen
vardagar kl 8.00–17.00. Tillfälliga ändringar informeras i nyhetsbrevet.

KONFERENSBOKNING sker genom
kontakt med Företagsservice. Mer info
på separat prislista.

POST levereras till ert postfack kl 8.30
och utgående post hämtas kl 16.30 i
märkta postboxar vid receptionen.

AKTIVITETER som ordnas av Videum
är öppna för alla inom ert företag. Se
kalender på webb och i nyhetsbrevet.

PAKET Vid paketförsändelse kontakta
Företagsservice. Paket till ert företag
adresseras normalt:
Företagsnamn, Videum Science Park,
Framtidsvägen XX, 352 57 Växjö

ELCYKLAR finns för utlåning över
dagen och bokas i receptionen.

MULTIFUNKTIONSSKRIVARE med
scanning och kopiering finns i varje
hus och kan kopplas till ditt passerkort.

SERVERPLATS finns att hyra i vår
serverhall.

videum.se/serviceanmalan

ERBJUDANDEN OCH BRA AVTAL
tas kontinuerligt fram som förmåner
för våra hyresgäster i Videum Science
Park. Se videum.se/hyresgast.

Under kontorstid 0470-72 33 00
Efter kontorstid 0470-79 32 38

FRI WIFI finns med begränsad tid i
alla mötesrum. Logga in med e-post
på Videum-Guest. Som konferensgäst
får du kod som gäller hela dagen på
Videum-Konferens.
FÖRRÅD att hyra finns i källarutrymme.

LARM Möjlighet finns att ansluta ert
kontor till vårt fastighetslarm.

TIPSA OSS om vad som händer inom
ert företag, så kan vi hjälpa till med
spridning av nyheter i sociala medier.

På Framtidsvägen 8 och 16 finns miljörum för övrig sortering. Tillträde dit
får i första hand era städbolag som ska
informeras om detta. Passerkort finns i
receptionen.
Önskas bortforsling av större mängd, tex
stolar och bord beställer ni det genom
Företagsservice och debiteras arbetskostnaden.

Serviceanmälan
Akuta fastighetsärenden

Hjärtstartare
Finns vid receptionen och i Videum
Konferens (Framtidsv 12A och 18).

Kontakt Videum AB

Nyhetsbrev

adress
Videum AB
351 96 Växjö

Varannan vecka skickar Videum ut ett
e-nyhetsbrev med aktuell information,
inbjudningar till aktiviteter och tips.
Vi önskar att alla på ditt företag finns
med som prenumeranter. Meddela
e-postadresser i receptionen eller
prenumerera själv på www.videum.se.

besöksadress
Framtidsvägen 12A
& Framtidsvägen 18

e-post
info@videum.se
växel
0470-72 33 00
webb
www.videum.se
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Prislista 2018
Kaffe

Kopiering/utskrift/laminering

5 kr/kopp. Vid fakturering via företag
laddas nyckeln med minst 30 koppar =
150 kr. Vid kortbetalning väljer du själv
antal koppar i jämnt 10-tal.

Faktureras kvartalsvis. 		
Regler för skyltar och flaggor
finns i separat anvisning på
svart/vit
färg laminering
www.videum.se/hyresgast.
A4
0,80 kr
2,45 kr
7 kr
A3
1,55 kr
4,95 kr
10 kr
Fönsterskylt plexi 1 000 kr.
Stor fasadskylt plåt 6 500 kr.*

Konferenslokaler

Företagsskyltar

* Uppsättning ingår om ni kan invänta annat liftarbete. Annars tillkommer kostnad.

Priser enligt separat prislista.

Priser ex moms där inget annat står.

Brandskydd

Övning

Följ anvisningar från Videums personal
under utrymningen och återsamlingen.

Anvisningar för hyresgäster
i Videum Science Park.

Vi utför brand- och utrymningsövningar
som ska betraktas som ”skarpa lägen”
då anvisningen nedan ska följas.
Övningarna meddelas i förväg.

Allmän anvisning

Anvisning

Byggnaderna är utrustade med automatiskt brandlarm kopplat till räddningstjänsten via SOS-Alarm.

Alla hyresgäster ska förvissa sig om var
närmaste utrymningsväg finns.

G en stor brandrisk
Blinkande lysrör utgör
och ska bytas omgående.

Vid brandlarm (de röda klockorna
ringer) ska lokalerna utrymmas via
angivna utrymningsvägar.

Vid hantering av brandfarlig vara,
kontakta Videums personal.

Prov
Brandlarmet provas årligen vilket aviseras i förväg och föranleder ingen åtgärd
från hyresgästens sida.

Parkeringar

Återsamlingsplats är under skärmtaket
på försörjningshuset vid Framtidsvägen.

Respektera skyltning för tillstånd,
förhyrda platser, laddplatser och platser som är reserverade för besökare.
Undvik att parkera utanför parkeringsplatserna. Q-park kontrollerar alla
parkeringsytor.

Kaffebryggare och liknande inne på
kontoret får endast anslutas via timer
(högst 30 min).

H

Observera att det
är DITT LIV det gäller!

UB

Parkeringar
Videum Science Park

I Videum Science Park finns många
parkeringsmöjligheter, märkta orange
på kartan. Kostnadsfria parkeringstillstånd för hyresgäster och lista att
skriva sitt registreringsnummer på för
tillfälliga besökare finns i receptionen.
Fast laddplats kan hyras via ditt företag för 500 kr/månad inkl elförbrukning. Fast parkeringsplats utan el kan
hyras via ditt företag för 275 kr/månad.
Kontakta Företagsservice vid intresse.

Övrigt

P Videum
Konferens
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