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Skadedjursproblem 

 

 

Mjölbaggar, Plattbaggar & Pälsängrar 
Det har uppmärksammats några fall av skadedjursproblem och vi vill 
uppmana alla att kontrollera skafferier, garderober och övriga platser 
de kan befinna sig på, anmäl genast till styrelsen vid upptäckt av ohyra. 
 
Bostadsrättsföreningen är försäkrade av Anticimex via Brandkontoret 
som erbjuder sanering kostnadsfritt. Mer information om det finns på 
vår hemsida. Förslut era livsmedel väl för att undvika spridning. 
 
Läs gärna mer på www.anticimex.se 

Ventilationen får inte trycksättas 
Vi har ett så kallat FTX-ventilationssystem som inte får trycksättas. 
Utsätts det för tryck med till exempel en fläkt i köket eller 
badrummet så kan luft pressas ut till grannar, vilket kan skapa 
obehaglig lukt. Man får inte på något sätt blockera ventilationen.  
 
OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) kommer utföras 2019. 
Är du osäker på om en otillåten fläkt kan vara installerad i din 
lägenhet, kontakta styrelsen@mjolner3.se 

 

Föremål i trapphus och källargångar 
Det är förbjudet att placera föremål i trapphusen och källargångar. Brandrisken ökar och det är 
utrymningsvägar för oss som bor här, samt angreppsväg för brandförsvaret. Det kan även försvåra 
städningen. Vi vill förvarna om att avgifter kan behöva höjas, för alla, om extra resurser ständigt 
behöver tillsättas för att forsla bort föremål. 

Levande ljus 
När vi nu går mot mörkare tider är det vanligt att vi tänder fler ljus 
för stämningens skull, och det innebär att vi måste vara mer 
uppmärksamma på att släcka dem när vi går hemifrån. Tips! Sätt 
en påminnelselapp på insidan av ytterdörren att släcka ljusen! 
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Pests problems 

 

 

Tenebrionina, Cucujidae and Attagenus pellio 
There have been a few cases of pest problems and we would like to 
invite everyone to check their pantry, wardrobes and other places 
they can hide, notify the Board immediately if you discover any pests. 
 
The housing association is insured by Anticimex via Brandkontoret, 
which offers remediation free of charge. More information is available 
on our homepage. Seal your food well to avoid spreading. 
 
Read more at www.anticimex.se 

Ventilation must not be pressurized 
We have a so-called FTX-ventilation system that should not be 
pressurized. If it is pressurized with a fan in the kitchen or the 
bathroom, air can then be pushed to neighbours, which can cause 
unpleasant odours. You may not block the ventilation in any way. 
 
OVK (Obligatory Ventilation Control) will be performed in 2019. 
If you are unsure whether an unauthorized fan can be installed in 
your apartment, please contact styrelsen@mjolner3.se 

 

Items in stairwells and basements 
It is forbidden to place objects in the stairwells and cellars. Fire risk may increase, and they 
are escape routes for those living here, as well as the approach way for the fire department. 
It can also make the cleaning difficult. We want to keep in mind that we may need to raise 
charges for all, if additional resources are constantly needed to put away items. 

Live candles 
Now it's common for us to light more candles for the mood, and 
that means we need to pay more attention to extinguishing them 
when we leave home. Tip! Put a reminder on the inside of the 
front door to put out the lights! 
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