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Hissavstängning 
Mattorna i hissarna ska bytas och därmed stängs hissarna tillfälligt av. Arbetet kommer ske 
vecka 42.  
Hissarna i hus 31 och 32 kommer vara avstängda 12/10.  
Hissarna i hus 33 och 34 kommer vara avstängda 13/10. 
 

Hundbajs 
Det är absolut förbjudet att låta sina djur kissa och /eller bajsa i våra lokaler. Du som ägare 
ansvarar för eventuella olyckor och att dessa tas om hand skyndsamt. Meddela gärna 
styrelsen direkt du ser någon överträdelse av detta så vi får veta vem som är skyldig. 

Parkeringsövervakning 
Föreningen har skrivit avtal med ett nytt företag, Sverige Parkering AB, som ska bevaka våra 
innergårdar där det råder parkeringsförbud. Nya kontaktuppgifter kommer att anslås. 

Toaletten vid tvättstugan 
Toaletten vid tvättstugan kommer eventuellt att stängas då denna nyttjas av obehöriga till 
annat än toalettbesök. Samtliga entredörrar ska vara stängda av säkerhetsskäl, för att inte 
släppa in obehöriga eller släppa ut värme. 

Städning 
Vi har fått synpunkter angående bristfällig städning. Vi ser över vilka alternativ som finns för 
att det ska blir bättre. 

Stamspolning 
Vi tackar alla som släppte in Solna Högtrycksspolning trots kort varsel. Vi har haft svårt att få 
bra offerter för arbetet och när SH kunde ställa upp passade på då behovet av spolning blivit 
akut. 

Förskolelokalen 
Det pågår diskussioner om vad som ska hända med lokalen. Pysslingen Förskolor har sagt 
upp sitt kontrakt och vi arbetar för att få den bästa lösningen för framtiden för våra 
medlemmar. 
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Elevator shut down  
The elevators will be out of service due to maintenance during week 42.  
House 31 and 32 will be affected 12th October, house 33 and 34 13th Oct.  

Dog feces 
You are under no circumstances allowed to let your animal defecate or urinate in our 
houses. You as an owner are responsible to take care of accidents without delay. Notify the 
board if this behaviour persists so that we can find the culprit.  

Parking 
We have a new company to monitor that no parking occurs on our property, Sverige 
Parkering AB. Their contact information will be announced separately.  

Toilet next to the laundry room 
We may have to close the toilet next to the laundry room due to improper use of it. All 
entrances to our buildings must be closed to limit access, keep the heat in and pests out.  

Cleaning 
We have received complaints regarding cleaning. The board is looking into options to make 
it better. 

Pipe cleaning 
We would like to thank all of you who let Solna Högtrycksspolning clean our pipes with short 
notice. Due to problems finding a suitable contractor we jumped at the chance when SH 
were available and our pipes needed cleaning urgently.  

Pre-school 
We are considering options of what to do with the former pre school in house 31. When we 
have a solid plan we will notify residents.  
 
 
 
 

 
Brf Mjölner 3 – Mjölnerbacken 33, 174 48 Sundbyberg  Sida 2 av 3
Org. nr: 769616-4792  Bankgiro: 346-7438  Telefon: 070-965 70 75 styrelsen@mjolner3.se

www.mjolner3.se

 

 

http://www.mjolner3.se/brf/informationsblad
mailto:styrelsen@mjolner3.se
http://www.mjolner3.se/


 

 
Brf Mjölner 3 – Mjölnerbacken 33, 174 48 Sundbyberg  Sida 3 av 3
Org. nr: 769616-4792  Bankgiro: 346-7438  Telefon: 070-965 70 75 styrelsen@mjolner3.se

www.mjolner3.se

 

mailto:styrelsen@mjolner3.se
http://www.mjolner3.se/

