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Balkongen 
Vi vill påminna om att balkonglådor eller andra föremål inte får hänga utanför balkongräcket då 
det finns en rasrisk. På insidan går bra! Var uppmärksam vid bevattning av växtligheter så det inte 
hamnar på någon granne. Fågelmatning och att använda kolgrillar är förbjudet. 

Träfflokalen 
Vår träfflokal vid 33:ans entré är uppskattad och den har senaste tiden varit bokad minst en gång i 
veckan. För att underlätta har vi lagt upp en kalender på hemsidan där du kan se om lokalen är 
tillgänglig att boka - mjolner3.se/boende/trafflokal 
 

För pengarna som betalats in har vi valt att köpa både en större TV och en ny fräsch duschkabin. 

Optimering av fjärrvärmen 
Under ett år kommer vi utvärdera ett system för att optimera energiförbrukningen med 
prognosstyrning i syfte att få ett jämnare inomhusklimat, sänka uppvärmningskostnaden och 
minska våra utsläpp. Ett 20-tal temperatursensorer kommer att placeras ut i strategiskt valda 
lägenheter i slutet av sommaren. Är vi inte nöjda efter ett år så är det helt kostnadsfritt för 
föreningen. 

Vad hände med städdagen? 
Vanligtvis brukar vi ha en städdag någon gång under våren, mestadels för gemenskapen men 
också för att städa undan lite runt vårt område. Vi avvaktade på att gruset skulle plockas upp och i 
samband med att det försvann så blev det högsommar direkt. Vi får försöka på nytt nästa vår! 
 

Hittar du skräp så uppskattar vi väldigt mycket om du plockar upp det! 

Information från Vikingens samfällighet 
Några nyheter från samfälligheten är att ny asfalt kommer att anläggas vid uppfarten/garaget med 
nya övergångsställen och målade väglinjer. Laddstolpar installeras i garaget för möjlighet att ladda 
el-bilar (vänd dig till lidret.se för intresseanmälan). Utbyte av entreprenör för sandning, 
snöskottning m.m. inför nästa säsong. 
 

Ha en riktigt härlig sommar! 
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The balcony 
We would like to remind you that balcony flowerboxes or other objects may not hang outside the 
balcony rack because of falling hazard. On the inside is fine! Pay attention when watering 
vegetation so that it does not end up on any neighbour. Bird feeding and using coal barbecues are 
not allowed. 

Meeting room 
Our meeting room at 33rd entrance is appreciated, and it has recently been booked at least once a 
week. For your convenience we have posted a calendar on our website where you can see if the 
room is available to book - mjolner3.se/boende/trafflokal 
 

For the money paid, we have chosen to buy both a larger TV and a new fresh shower cubicle. 

Optimization of district heating 
For one year we will try a system to optimize energy consumption with forecast management to 
achieve a more even indoor climate, lower heating costs and reduce our emissions. Around 20 
temperature sensors placed in strategically selected apartments by the end of the summer. If we 
are not satisfied after one year then it is completely free of charge for the housing society. 

What happened to the yard cleaning? 
Usually we have a yard cleaning day sometime in the spring, mostly to socialise with each other 
but also to clean a little around our area. We waited for the gravel to be picked up and when it 
disappeared it was basically midsummer. We'll try again next spring! 
 

If you find any rubbish, we appreciate it very much if you pick it up! 

Information from Vikingens samfällighet 
Some news from the community is that new asphalt will be added on the driveway next to the 
garage with new crossings and painted directions. Charging posts are installed in the garage for 
the possibility of charging electric cars (Go to lidret.se if you are interest). Replacement of 
contractor for sanding, snow handling etc. for the next season. 
 

Have a lovely summer! 
 


