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Städdagen
Dörrmatta
Tack till alla er som kom och deltog
Ha gärna dörrmatta men lägg den på
på städdagen! Till hösten hoppas vi
insidan av din lägenhet. Det får inte
att det blir ännu fler medlemmar som
ligga några dörrmattor i våra
kan hjälpa till att städa och snygga
trapphus.
till i vårt område.
Våra trivselregler
Vi har utvärderat och reviderat våra
Fasadrenoveringen
trivselregler. Vi har beslutat om en
Som de flesta redan vet så pågår det
ändring. Hädanefter får man borra och
en stor fasadrenovering på
hamra fram till kl. 18:00 på helgerna.
Nävervägen 2. Vi i styrelsen vi
poängtera att detta arbete är ytterst
För att läsa alla våra trivselregler besök
nödvändigt. Vi vill även påminna
då vår hemsida:
alla om att vi ledarmöten i styrelsen
www.pepparkaksstaden.se
gör vårt arbete, det vill säga tar
Ni finner dessa under fliken
ansvar för/och förbättrar husen,
Regler och riktlinjer.
vilket i sin tur tryggar din
investering.
Påminnelse
Den 5 juni 2017 kommer utgrävningarna
Vi önskar således att ni boende i
av de gamla sandlådorna att starta. Är
huset har överseende med lite oljud,
det så att ni vill ta tillvara på de
mörker och kyla. I slutändan gynnar
blommor som finns där, passa på och
det oss medlemmar och våra
gör det innan grävningsarbetet börjar.
hyresgäster.
Parkeringar
Nu är snart breddningen av
parkeringsplatserna helt klara, vilken
skillnad det blev!
En liten påminnelse, är det så att man
har bytt parkeringsplats eller fått nytt
P-platsnummer efter breddningen
måste man själv meddela detta till
Camilla på HSB. Kontraktet måste
då skrivas om.
Camilla Johansson.
Telefon 010- 44 22 044
camilla.johansson@hsb.se

Nästa Styrelsemöte
Den **/** kl.18.00 genomförs nästa
styrelsemöte. För dig som har frågor
till Styrelsen är det öppet hus på
expeditionen på Hyggesvägen 12
Kl. 17.30–18.00 samma dag eller
skicka mejl till
styrelsen@pepparkaksstaden.se

