V IKINGENS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ALLMÄN INFORMATION

Vikingens Samfällighetsförening

Parkering i området

Föreningen har ansvar för all parkering i
området och hela parkeringshuset med
belysning och underhåll, skötsel av gator
och gatubelysning, allmänna grönytorna och
terränghissen.

Om du vill hyra en parkeringsplats kontaktar
du från 1 januari 2017 Bredablick Förvaltning på
info@bblick.se. Du kan även ringa till dem
vardagar mellan klockan 08.30-16.30 på 08409 040 39. De svarar på frågor om att hyra
parkering på Mjölnerbacken och övriga frågor
om avtal, priser m.m.

I samfällighetsföreningen ingår
fastigheterna:
• BRF Vikingen 1-2,
Mjölnerbacken 11-16 och 21-26,
• BRF Mjölner 3, Mjölnerbacken 31-34,
• BRF Vikingen 6, Mjölnerbacken 61-67,
• BRF Palett, Mjölnerbacken 71-77, och
• Fastighets AB Förvaltaren, Mjölnerbacken
nr 41-46 och 51-54
Styrelsen består av:
Tommy Ståby, ordf. Brf Palett,
Ove Enryd, Brf Vikingen 1-2
Rajinder Ahluwalia, Brf Vikingen 6
Andreas Atto, Brf Mjölner 3
Stefan De Giorgio, Fastighets AB Förvaltaren
Hemsida: www.lidret.se

Felanmälan
Allmänna fel såsom trasiga lampor i garaget
eller området, felaktiga eller trasiga dörrar i
garaget, skadegörelse eller ex. att vägskylt är
trasig kontaktar du vår fastighetsskötare:

Solsken Trädgårdsservice AB
vardagar 8.00-16.00.
tel. 070-7978818
Felanmälan på hissen sker till
I.T.K. AB tel. 08-564 350 00
Övrig tid kontaktar du styrelsen för
Vikingens SFF: Tel. 073 643 66 27
E-post: mjolner.trafik@gmail.com

Solsken Trädgårdsservice AB,
Hussein Mostafa, sköter städningen i
hissar, garage och hela
samfällighetens område.

Skriva nytt parkeringsavtal
När du fått hem ett avtal från Bredablick för
parkeringsplats, skriver du på avtalet och
kommer till lokalen den dag du bjudits in för att
skriva på avtalet, samtidigt kvitterar du ut din
fjärrkontroll och passerbricka/nyckel till bur.

Nycklar och fjärrkontroll
Du kan hämta eller lämna in nyckel till bur,
fjärrkontroll eller passerbricka de dagar som
finns för expedition. Se information.

Uppsägning av p-plats
Du ska säga upp din parkeringsplats skriftligt
genom att meddela Bredablick via mail. Ring
dem om du har frågor. Se ovan
OBS!! Du har tre månaders uppsägningstid.
NOKAS sköter parkeringsövervakning
Står någon på din hyrda parkeringsplats måste
du kontakta NOKAS/ Sv. Bevakningstjänst:
vardagar 08.00--16.15 tel. 08-556 558 20
övrig tid tel. 0733 - 738 634

Fel på Portarna i garaget?
Felanmälan sker till:
Bålsta Port AB på vardagar mellan
7.00-17.00 tel. 0171- 507 60
Vid akuta fel på övrig tid ring styrelsen
Tel. 073 643 66 27 eller sänd mejl på
mjolner.trafik@gmail.com
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