Pepparkaksnytt
Information, nyheter och händelser för alla oss i Bostadsrättsföreningen Pepparkaksstaden

April 2018
Städdag
Vårens städdag kommer att hållas den 5 maj.
Vi startar kl. 10:00 med lite frukost i
samlingslokalen på Hyggesvägen. Det kommer
att bjuda på lite lättare förtäring kl. 13:00.
Styrelsen hoppas på god uppslutning denna
dag.
Containrar
I samband med städdagen kommer det att
ställas ut containrar. Vi vill passa på att
påminna om att ingen får slänga farligt avfall i
containrarna då detta medför en extrakostnad
för föreningen. Containrarna kommer att låsas
när dessa är fulla.
Föreningsstämma
Föreningsstämman kommer att hållas onsdagen
den 16 maj kl. 19:00 i samlingslokalen på
Hyggesvägen.
Målning av balkongpanel
Arbetet med att måla balkongpanelen kommer
att återupptas inom kort beroende på väder och
vind. Mer information när de skall måla
panelen på er balkong kommer att delas ut av
entreprenören i brevlådan. Styrelsen vill
återigen förtydliga att det inte får sättas upp
paraboler på balkongfasaden, detta strider mot
trivselreglerna. Om så är fallet måste dessa tas
ner omgående.
Rabatten vid Hv förskola.
Slipers som avgränsar rabatten och gångbanan
mellan Hv förskola och Nv12 kommer att tas
bort och ersättas med en stenmur. Arbetet
planeras att starta under maj månad.
Kommunens gator
Styrelsen kommer återigen kontakta Partille
Kommun gällande kommunens gator i området
för att få dessa lagade.

Blommor
Trädgårdsgruppen på HSB kommer under april
plantera vårblommor i krukorna på
innegårdarna.
Handikapplatser
Styrelsen har tagit beslut om att föreningens
handikapplatser kommer att avgiftsbeläggas.
Tilläggskyltar kommer att köpas in och sättas
upp på dessa p-platser.
Hyresförhandling
Förhandlingen mellan Hyresgästföreningen och
Fastighetsägarna är nu klara. För föreningens
hyresgäster blir det i år en hyreshöjning med
0,7% fr om 1 Maj.
Serviceavtal
Styrelsen har tagit beslut gällande ett
serviceavtal på föreningens maskinpark i
tvättstugorna. Electrolux kommer att utföra
denna service.
Sommarersättare för fastighetsskötaren, Ulf
I år kommer Primär att vara ersättare för Ulf
under veckorna 23, 24, 34, 35 och 36.
Nästa styrelsemöte
Pga ny styrelsesammansättning efter
föreningsstämman är det ännu inte bokat nytt
datum för styrelsemöte. För dig som har frågor
till Styrelsen är du varmt välkommen att
kontakta oss på telefon 0702-291899 eller
skicka mejl till styrelsen@pepparkaksstaden.se
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