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Parken utanför Mjölnerbacken 33 och 34
Underhållet har varit eftersatt en längre tid så nu i höst kommer parken grävas upp och 
göras fin med nytt utseende. Handikapplatsen utanför oss flyttas och hamnar nu på andra 
sidan om asfalteringen, d.v.s. mot träfflokalens sida. Kostnaden delas mellan föreningen 
och fastighetsbolaget Förvaltaren som äger fastigheten mitt emot 33/34. 

Hissbyte
Vi närmar oss vecka 40 då 34:an blir först ut att få hissen bytt. Boende i 34:an har redan 
fått information vilken påverkan det har och hur länge men i runda slängar väntar oss alla 
ca 5 veckor utan hiss och mycket störande ljud framförallt första veckan när gamla hissen 
rivs. I 34:an kommer barnvagnar få förvaras på källarplan. Vi återkommer med information 
angående var barnvagnar ska ställas för respektive trapphus. I övrigt ska trapphusen vara 
helt fria från personliga saker!

Försäljning av lägenhet
I våras sades ett hyreskontrakt upp och lägenheten, tre rum stor, är såld. Köpeskillingen 
blev 2 870 000 kr.
Sedan mitten på september står en hyreslägenhet tom i 34:an. Planen är likt tidigare 
lägenheter föreningen övertagit att renovera innan försäljning.
I höst kommer vi ha användning för den tomma lägenheten då vi måste tillhandahålla 
toalett och pausrum åt firman som byter hissar, efter det renoveras lägenheten.

Platser i P-huset för MC/moped
Har du MC/moped och vill hyra en plats i P-huset? Det finns nu möjlighet att hyra en MC-
plats i garaget i delad bur till en kostnad av 350 kr i månaden. Kontakta 
mjolner.trafik@gmail.com för förfrågan om plats.

Förändrade tider i tvättstugan
Vi kommer prova nya tider i tvättstugan. Tiderna som berörs är mellan kl 06 till 08 på 
lördagar och söndagar, dessa tider försvinner. Fyratimmarspasset som idag är mellan kl 
06 till 10 blir ett tvåtimmarspass mellan kl 08 och 10 för att efter det övergå i ett 
fyratimmarspass precis som idag. Återigen, förändringen gäller bara på lördagar och 
söndagar. Tjänsteleverantören av bokningssystemet upptäckte fel efter man provade göra 
om fyratimmarspasset till ett tvåtimmarspass men när de löst felet informerar vi igen om 
vilken helg nya tiderna börjar gälla ifrån.
Tvättiderna ändras för att bättre stämma överens med föreningens ordningsregler för 
tvättmaskiner i hemmen. Ljudet från tvättstugans maskiner, sprider sig som stomljud in till 
närbelägna lägenheter. Maskinparken i tvättstugan närmar sig byte och skulle nya 
maskiner inte generera samma stomljud som idag öppnar det upp för generösare tvättider.
OBS! Inga djur i tvättstugan vilket förekommit på sistone, det gäller av hygieniska och 
allergiska skäl.
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Föreningen hälsar nya medlemmar välkomna!
Matilda Lindberg – 33:an
Hiab Adhanom

Jenny Petersson – 33:an

Hanna Smedh – 34:an
Carl Ebers

Märta Wolter – 32:an
Lukas Lindlöf

Ida Linde – 33:an
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Få SMS-påminnelse dagen innan ReTuren 
kommer till Mjölnerbacken (vid P-huset).
Skicka e-post till avfall-va@sundbyberg.se 
och skriv namn, mobiltelefonnummer samt 
”Mjölnerbacken”.
Till ReTuren kan du lämna grovsopor men 
inte elektronik, målarfärg eller annat 
miljöfarligt. 


