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Dåligt uppförande  
Vi vet att det förekommer att man exempelvis röker i våra lokaler. Detta är inte tillåtet. Vi 
behöver alla samarbeta för att göra vår boendemiljö trevlig och säker. Vi ber alla att inte 
ställa upp dörrar eller släppa in obehöriga. Röks exempelvis cannabis vill vi att polisen 
kontaktas då detta sker, polisen har endast möjlighet att agera vid pågående händelse. Vi vill 
även att ni kontaktar styrelsen så att vi kan se om det finns något samband mellan olika 
händelser. Självklart kommer vi inte att lämna ut någons uppgifter men vi behöver veta vad 
som händer i våra hus. Polisen nås på 112 om man vill anmäla pågående brott, via telefon 
114 14 eller polisens hemsida kan allmänna tips lämnas. Styrelsen kontaktas på 
styrelsen@mjolner3.se  

Gångväg 
Enligt kommunen ska gångvägen nedanför oss öppnas i november, ma har väntat på en 
permanent ellösning för förskolan Backen. Vid ytterligare frågor hänvisas till kommunen.  
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Bad behaviour 
We know that e.g. smoking takes place inside our common areas. This is not allowed. We 
urge everyone to keep your eyes and ears open and report misbehaviour. If it is an ongoing 
offence you may contact the police, they know about our situation and try to come to us as 
soon as possible. We would like you to contact styrelsen via e-mail (styrelsen@mjolner3.se) 
so that we can try to find the culprits. Smoking cannabis sativa is not allowed in stairways, 
storage areas, the toilet by the laundry room, i.e. all areas we all use.  

Walk way 
According to the municipality the walk way past Backen pre school will open in November. 
They are awaiting a permanent solution for electricity to Backen. Further questions are 
referred to Sundbybergs kommun.  
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