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Renovering 

Badrummet i en hyresrätt renoveras under september. 

Takarbeten 

Styrelsen har planerat för takarbete under hösten, mer information kommer publiceras på 
hemsidan mjolner3.se vid behov. 

Tvättstugan 

Nu ska tumlaren till fyratimmarspasset fungera. Styrelsen ska se över ljudmiljön från tvättstugan. 
Respektera våra tvättider, det hörs väldigt väl in till grannar när maskinerna går. 

Skadedjur 

Vi tackar alla som städat sina förråd och påminner de som ännu inte städat om vikten av att städa. 
Det räcker med ett ställe där småkryp kan överleva för att sanering inte ska vara verksam. Den som 
inte städat kommer få enskild uppmaning att städa skyndsamt. 

GDPR 

Styrelsen har gått igenom vår dokumentation för att säkerställa att vi har de uppgifter som krävs 
för att följa lagar samt utföra våra arbetsuppgifter tillfredsställande utan att behålla för mycket 
personuppgifter. 

Kvarnkullen 

Återvinningsstationen kvarnkullen har stängt. ReTuren kommer till oss så du kan slänga grovavfall 
vid vändplanen längst upp på Mjölnerbacken. Se kommunens hemsida för aktuella datum och 
tider, http://www.savab.se/villa/lamna-avfall/returen/  
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Trapphus 

Håll dörrar stängda så vi får en bra temperatur i trapphusen och slipper ovälkomna gäster i form av 
både djur och människor. Det är inte tillåtet att förvara saker i trapphusen av brandsäkerhetsskäl. 
Det gäller barnvagnar, blommor, skräp etc. Barnvagnar kan parkeras i våra barnvagnsförråd. 

Balkonger 

Vänligen skaka inte sängkläder/mattor från balkonger eller övervattna dina blommor, dammet och 
vattnet hamnar hos dina grannar. 
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Renovation 

One tenant will get a refurbished bathroom during September. 

Roofs 

Work to fix our roofs are on our agenda, additional information will be posted on our website 
www.mjolner3.se when needed. 

Laundry room 

Both dryers are in working order now. Kindly respect the opening hours of the laundry room, the 
sound from the machines is extremely disturbing to neighbours. 

Pests 

Thank you all for cleaning. Those who have not yet cleaned will be urged to do so immediately as 
they will spread any pests present. 

GDPR 

The board is actively working to keep information needed to perform our duties and comply with 
current regulations without keeping unnecessary/irrelevant/outdated information.  

Recycling 

Kvarnkullen is now closed. Please check the municipality’s website for dates when you can dispose 
of waste at Mjölnerbacken. http://www.savab.se/villa/lamna-avfall/returen/ 

Stairwells 

Keep doors closed to keep unwanted guest out (those with two legs as well as those with four 
legs) and to keep the warmth in. Do not store anything in the stairwells, nothing is allowed there 
for fire safety reasons. We have to be able to evacuate easily and not keep combustible materials 
that may burn and/or block the way out. No flowers, garbage, strollers etc. etc.  

Balconies 

Kindly refrain from shaking carpets/bed linen from balconies and/or over watering of plants, the 
dust and water spreads to your neighbours. 
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