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Lämna din e-postadress
Styrelsen vill gärna sända information via e-post så vi är glada om du vill lämna din e-
postadress till styrelsen.

Håll portarna stängda!
Vi ska inte ställa upp portarna utan uppsyn! Det finns råttor på gårdarna som vi inte vill ha 
in i trapphusen och vår trygghet minskar om obehöriga kan komma in. Så håll alla portar 
stängda!

Vår gemensamma uteplats
När du äter och grillar på vår sittplats utanför nedre entrén port 34, är vi tacksamma för att 
du tar med dig dina hushållssopor     in   och slänger dem i sopnedkastet för dina vanliga 
hushållssopor istället för att lägga dem i den uppsatta sopkorgen. Matrester i sopkorgen 
lockar till sig råttor och sprider lukt. Och tänk på att aldrig stoppa ned en engångsgrill i 
sopkorgen! Låt den kallna och ta med den hem. Kom också ihåg att det finns en särskilt 
behållare för fimpar.

Avloppsspolningen
Tyvärr blev styrelsen inte nöjd med kvaliteten på spolningen av våra avlopp. Styrelsen har 
nu en dialog med Spolia efter att vi gjort en efterinspektion av spolningen och vi beslutar i 
augusti om en ny spolning måste ske. Skadorna i trapphusen kommer att åtgärdas under 
hösten.

Badrumsrenoveringar
Byggarbetet i port 32 är nu klart 

Parken utanför port nr 33-34
Äntligen är nu parken planterad! Här finns nu träd, buskar och blommor samt en trevlig 
sittplats!  

Nya lampor på gårdarna
Vi har nya ledlampor inne på gårdarna. Hoppas de ska ge bättre ljus.

Samfälligheten
Vad sker inom samfälligheten? Vi har även här bytt ut de låga lamporna på stickgatorna för 
att få bättre belysning och satt upp en lampa nedanför trappan mellan Mjölnerbacken 51 
och 34. Arbetet med att skriva nya parkeringsavtal och lämna ut fjärrkontroller till garaget 
kommer nu att ske på Mjölnerbacken 33. Klotter har sanerats vid terränghissen och vid 
sittplatsen utanför Vikingen 2. 

Nya medlemmar!
Aage Asikainen med sambo, port 32. I början av augusti får vi nya medlemmar i port nr 34.
Välkommen!

Fortsatt trevlig sommar önskar Styrelsen!!
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