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Parkering  
Samfälligheten har avtal med Sverige Parkering AB för parkeringshuset Lidret från årsskiftet. De 
som har parkering kan kontakta info@sverigeparkering.se om du inte fått ett nytt avtal.  

OCR 
Betala din avgift på rätt OCR-nummer tack. Upptäcker du att du råkat ange fel månads 
OCR-nummer då du betalt vill vi att du kontaktar oss så att vi vet vad som hänt och du slipper 
extra avgifter. 

Cykelförråd 
Cykelförråden är endast till för cyklar. Samtliga ombeds hämta allt annat de har i cykelförråden, 
annars kommer detta omhändertas.  

God Jul & Gott Nytt År! 
Styrelsen vill önska alla boende en god jul och ett gott nytt år. Tänk på brandsäkerheten och 
kontrollera din brandvarnare, lämna aldrig levande ljus obevakade samt lämna ingenting i 
trapphus då detta är vår utrymningsväg.  

På G i Mjölner 3 - Number 4 2020 
Find digital version at: www.mjolner3.se/brf/informationsblad 

Parking  
A new company will handle parking in Lidret next year. If you currently have a parking space 
there and they have not contacted you for a new lease you may reach them at 
info@sverigeparkering.se.  

OCR 
Kindly pay your monthly fee with the correct OCR number. If you realise you used the OCR 
number for the wrong month contact us so we know what has happened and you do not risk 
extra fees.  

Bicycle storage 
The bicycle rooms are meant for bicycles alone. Everyone are urged to remove all non bicycle 
items. If left in the bicycle rooms the items will be removed. 

Happy Holidays! 
The board wishes all residents happy holidays. Keep fire safety in mind and check your fire 
alarm, never leave lit candles unattended and keep stairways free as this is our primary fire 
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