Praktiske oplysninger om lejligheden

Adresse:
Ocean Paradise sitesi
Apartment 12
Koru Mah.
Gazipasa
Türkiye
Vand
Vandhanevandet i området skulle være godt nok. Men
da det har en anden bakterieflora end i Danmark
anbefales det alligevel at købe kildevand til at drikke.
Du kan sagtens skylle grøntsager og børste tænder i
vandhanevandet.

kan det være nødvendigt at bruge Konrad som tolk
hvis tegnsprog ikke er nok. Servicemandens
telefonnummer er +90 538 235 1165.
Administrator for bygningen
Ejendomsselskabet (Ösdence) kan også hjælpe ved
problemer i lejligheden. Kontakt administratoren Fatih
på mobiltlf. +90 553 705 9269, kontor tlf. +90 242 572
4243, eller på hans kontor på øverste etage i den
bygning, hvor Konrads pub ligger. Fatih taler engelsk.
Hans mail adresse er fatih@ozdence.com

Post
I kan sende post hjem til Danmark fra posthuset i
Gazipasa. Men angående modtagelse af post i
lejligheden er mit bedste råd: glem det! Posten tager
op til 3 måneder om at nå frem fra Danmark og som
regel skal den afhentes på det lokale postkontor i
Gazipasa. Postkasser er ikke almindelige i Tyrkiet. Og
det er vejnavne for resten heller ikke, bortset fra
større veje i byerne!
Bygningen hvor administrator har kontor og Konrads pub ligger

Affald
Der står en container til affald på vejen for enden af
swimmingpoolen, evt. lidt ned mod de gule boliger.
Tryk vanddunke flade inden de kasseres.
Aircondition
Aircondition’erne kan bruges både til at køle og til at
opvarme lejligheden. Der vælges funktion på
fjernbetjeningerne:
Snefnug
– køler
Dråbe
- affugter
Sol
- varmer
Servicemand
Servicemanden hedder Kadir og bor i nærheden. Han
er ansat som servicemand både i Ocean Paradise og i
Palmiye (de gule rækkehuse, som ligger lige ved siden
af). Hans job er at passe have og pool, holde øje med
lejlighederne og tilkalde hjælp til reparationer. Han
taler kun tyrkisk. Han har en ekstra nøgle til
lejligheden. Han kan hjælpe med mindre problemer i
lejligheden eller kan ringe efter håndværkere. Igen

Strømafbrydelse
Strøm- og vandafbrydelser er hyppige i Tyrkiet. Der
sidder nødlys ved badeværelset i stueetagen. Det
tændes automatisk ved strømafbrydelse, og kan så
tages ud af stikket og bruges overalt i lejligheden. Det
kan lyse i op til 20 timer, når det er fuldt opladet. Når
strømmen kommer tilbage, vil gasalarmen bippe 6
gange – det betyder intet.
Røgalarm og gasalarm
Der er sat røgalarm op i gangen i stueetagen og på 1.
sal.
Der sidder en elektrisk gasalarm på væggen ved siden
af køleskabet.
Skodder og altandøre
Der er skodder for alle vinduer i stueetagen. Nogle af
dem kan være lidt svære at få ned. Man kan hjælpe
skodderne lidt på gled udefra (åbn vinduet, stik armen
ud, og hjælp den foran døren ned, hvorefter du

trækker den foran vinduet ned og lukker det). Vær sød
at behandle dem forsigtigt, for de er kun af plastik.
Håndtaget på altandørene skal løftes opad for at
dørene kan låses.
Ny gas flaske
Løber I tør for gas, kan I ringe og bestille en ny gas
flaske hos Aygas. Butikken ligger i samme bygning som
Konrads Pub
De taler desværre ikke engelsk.
Ring på tlf. +90 242 572 19 99 eller +90 242 572 12 28
og oplys bestillingsnummer 5091
Udtales: bes – sefer – dokus – bir
Ud fra nummeret ved de, hvor de skal levere
gasflasken og hvilken størrelse der skal bruges.
Der skal betales for flasken ved levering.
Konrad kan også bestille for jer, hvis I oplyser ham
nummeret.
Skån lædersofaerne
Vær sød at trække gardinerne for eller lukke
skodderne for vinduerne i stuen (ikke nødvendigt ved
altandøren) sidst på dagen, når I ikke er i lejligheden,
så solen ikke brænder ind direkte på lædersofaerne.

Støvsugeren
Det er en poseløs støvsuger, som desværre larmer
forfærdeligt, (det stod desværre ikke udenpå kassen
da vi købte den ). Støvsugerrøret skal vende nedad
når man støvsuger – men det er jo også det mest
normale med mindre man vil støvsuge et spindelvæv
på loftet.
Konrad – hjælper med gode råd
Konrad er englænder men har boet i Gazipasa i 25 år,
og taler flydende tyrkisk. Han forstår også tysk.
Han har en engelsk pub lige midt i byen, der hedder
The Green Oasis. Pubben ligger i stueetagen på
bagsiden af den grå bygning med masser af små
forretninger, som ligger lige på hjørnet af lyskrydset
med havfruestatuen midt i Gazipasa. Hvis I ikke kan
finde ham, så ring til ham på tlf. +90 5334 112 813.
Adressen er: Bilgic ishani, ground floor, Town center,
Gazipasa. www.the-green-oasis-cafe.co.cc

Jacussi
Der må være sket en mindre regnefejl ved
indretningen af lejligheden, for dimensioneringen af
varmtvandsbeholderen passer ikke med spabadet.
Hvis du vil bruge jacussi’en så fyld alt det varme vand
i. Luk når vandet bliver koldt. Vent mens
varmtvandsbeholderen varmer op igen, og tøm den så
endnu engang ned i spa’en. Nu burde den være ved at
være fuld og klar til et forfriskende og afslappende

Konrad i den engelske pub

Pubbens åbningstider er (ca.)
mandag til fredag kl 11 til 23
lørdag kl 16 – 23
søndag lukket

Hans pub fungerer som mødested for europæerne i
området. Man kan også låne engelske og tyske bøger i
pubben, ligesom der er en (meget lille) internet cafe.
Han arrangerer gerne billeje for jer, kan sørge for
afhentning i lufthavnen eller ringe efter en taxa.
Desuden kan han hyres som tolk mod betaling.
Konrad har en bibeskæftigelse med at være
ejendomsmægler. Hans hjemmeside hedder:
www.oasis-realestate-gazipasa-turkey.com

Hvis I spørger en tyrker om vej til Konrad, så spørg
efter English Mustafa, for det kalder tyrkerne ham.
Konrad er mægtig sød og meget hjælpsom. I kan
spørge ham om alt, hvad I gerne vil vide. Husk at købe
noget at drikke/spise, når I besøger ham. Der kan også
komme en lille servicecharge på regningen, hvis han
bruger meget tid på at hjælpe jer.

Swimmingpool
Poolen er åben i perioden ca. 1. april til 15. november.
Vær sød ikke at tage de hvide håndklæder i huset med
derhen.

Internet
Der er trådløst internet i lejligheden. Det hedder
Ocean Paradise og har koden aa8520630aabc. Hvis
Internettet ikke virker, skal I have fat i Fatih, se under
Administrator.
TV
Fjernsynet i lejligheden fungerer ikke pt.

