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Trevlig sommar!
Styrelsen vill önska samtliga boende en trevlig sommar. Vi vill också påminna om att det är ok
att grilla på sin uteplats med el eller gasol så länge det sker med hänsyn till andra boende.
Använd gärna våra gemensamma utomhusytor men kom ihåg att städa efter dig. Samtliga
sopor och dekorationer ska tas om hand av den som dekorerat eller skapat avfall.

Blommor är trevligt
Tänk på att alla blomkrukor/fönsterlådor måste hängas inåt mot din egen balkong så de inte
riskerar att falla ner. Tänk också på att inte övervattna så det rinner ner till de som bor under
dig.

Träfflokal
Under pandemin har styrelsen beslutat att endast hyra ut lokalen för övernattning. Vi vill
också påminna om att detta inte är en festlokal, den som hyr ansvarar för att ljudnivån är ok,
alla som inte ska sova i lokalen går därifrån senast 21.00, lokalen är städad och hyran betald.

SAVAB
Kommunens företag SAVAB hälsar att vi alla måste använda vårt vatten smart under
sommaren så det räcker till oss alla.
På Valkyriavägen finns nu en grovavfallspunkt där större grovavfall kan lämnas.
Släng ditt fett på rätt sätt (inte ner i avloppet). Torka ur stekpannor före disk, samla använt
fett i en burk eller flaska som kan kastas i vanliga soporna. Ställ in en sopkorg i badrummet
för sånt som inte ska ner i avloppet. Endast urin, det som kommer ur magen samt toapapper
hör hemma i toaletten.

Läs mer på savab.se

Tvättstuga
Vi har haft problem med tumlare som stängs av efter en kort stund. Styrelsen har kontakt
med ventilationsfirma som utreder problemet vidare. Torkrummen är också kontrollerade.
Hängs för mycket blöt tvätt i torkrummet eller om man hänger in blöt tvätt med nästan torr
tvätt mäktar inte aggregatet med att torka allt.

Gamla förskolan Mjölnerbacken 31
Styrelsen arbetar vidare med vad lokalen ska användas till i framtiden men pga covid drar
arbetet ut på tiden.
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Have a nice summer!
The board wishes all residents a happy summer. You are allowed to use an electric or gas
powered grill on your own balcony as long as you take other residents into consideration.
Feel free to use our common areas outdoors but you yourself are responsible for removing
all possible decorations and waste created.

Flowers are nice
Remember that all flower pots are to be hung facing inwards due to safety reasons. Do not
over water your plants so that the excess drips on your neighbours.

Common room
During the Covid-19 pandemic the board has decided to only sublet the common room for
overnight guests. Please keep in mind that the common room is not a party venue. The
person renting the room is responsible for keeping the volume down, all who will not sleep
in the apartment are vacated at 9.00 p.m., the apartment is clean and that rent is paid.

SAVAB
The municipality’s company SAVAB begs us all to use water wisely so that we all have enough
water throughout summer.
At Valkyriavägen there is a place to leave larger waste, similar to that which may be sent with
Returen.
Dispose of oils and fats the correct way, never down the drain. Wipe frying pans before
washing, collect used fats in a container that can be discarded in your regular waste and keep
a bin in your bathroom for waste. Only water, urine, faeces, vomit and toilet paper are
allowed in the toilet.
Read more at savab.se

Laundry room
A tumble dryer keeps shutting off too soon. The board is in contact with a ventilation firm to
investigate the reason for this further. The drying rooms have also been checked. If too much
wet laundry is hung or if wet laundry is hung with nearly dry laundry the room cannot
manage to dry it all.

Former pre-school at Mjölnerbacken 31
The board continually works with the future of the former pre-school but due to Covid-19
work is taking longer than anticipated.
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