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Nytt värmesystem 

Eftersom vi har fått ett nytt värmesystem installerat så måste SVI, Stockholms 

värmeinjustering AB, komma in i alla lägenheter för injustering av elementen. I 

samband med det kommer alla termostater på elementen att bytas ut. Arbetet 

kommer att påbörjas v. 46. Styrelsen meddelar i god tid vart lägenhetsnycklarna 

ska lämnas för de som inte kan vara hemma och ta emot injusterarna. 

Det är ett MÅSTE för SVI att komma in i ALLA lägenheter!  

SVI  kommer att delges de problem varje lägenhetsinnehavare har med värmen 

som man har uppgett på den separata lappen i porten. 

Städdagen 

Lördagen den 19 oktober är det dags att hjälpas åt att göra fint runt våra hus 

igen. Skriv upp på vidhängande lapp hur många som kommer. 

OBS! Alla cyklar i cykelförrådet måste märkas upp inför städdagen då en 

ny rensning kommer att utföras. De cyklar som inte är märkta kommer att 

försvinna ner i containern. 

Mailadresser 

För enklare kontakt mellan styrelsen och lägenhetsinnehavarna så ber styrelsen 

att de som är osäkra på om styrelsen har mailadressen eller om man har bytt 

mailadress, att man skickar ett mail till styrelse@mjolner15.se för uppdatering 

eller lägger en lapp i styrelsens brevlåda i hus 14. 

Rökning 

I och med den nya lagen om rökförbud på offentliga platser så kommer 

Rökförbudsskyltar att sättas upp vid gungorna, grillplatsen och utanför 

samlingslokalen. 
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Att bo i en bostadsrättsförening 

När man bor i en bostadsrättslägenhet så betyder det att vi äger allt tillsammans. 

Det är ALLAS ansvar att det är fint i trapphus och på marken som hör till 

föreningens område. Det finns ingen vaktmästare som tar hand om fimparna 

utanför porten! Det finns ingen vaktmästare som tar hand om glaset som 

dumpas i soprummet! Du som slänger fimpar utanför porten och Du som 

ställer glas i soprummet….. menar du att det är dina grannar som ska städa efter 

Dig!?  

Vi kan väl alla hjälpas åt att hålla vår förening fin och inbjudande för oss som 

bor här och för de som besöker oss. Och ser man någon som slänger fimpar så 

kan man upplysa personen om att man för allas trevnad tar med sig fimpen när 

man rökt klart. 

 

Har du någon fråga, förslag eller problem. Lägg en lapp i styrelsens brevlåda i 

hus 14 eller maila styrelse@mjolner15.se så tas det upp på nästa styrelsemöte. 

  

Med önskan om en fin höst! 

Styrelsen Mjölner 15 
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