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Städdag
Styrelsen vill tacka för den stora uppslutningen
på städdagen, 5 maj.
GDPR
Ingen har säkert gått obemärkt förbi om den
nya lagen GDPR som ersätter PUL. Styrelsen
kommer att gå ut med mer information om
detta under hösten.
Föreningsstämma
I enlighet med GDPR har styrelsen valt att inte
längre lägga ut stämmoprotokoll på hemsidan.
För er som vill ta del av protokollet kan
kontakta styrelsen alternativt kontakta
fastighetsskötaren under expeditionstid.
Dörrstopp på entréedörrar
Det har inkommit klagomål till styrelsen om att
entrédörrarna står uppe under längre tid.
Dörrstoppen får endast ställas upp under en
kortare tid vid in- och utpackning.
Det är viktigt att samtliga respekterar detta, då
vi inte vill få in obehöriga i våra hus.
Rökning på balkongen
Styrelsen vädjar till samtliga att tänka på sina
grannar när det gäller rökning på balkongen.
Träff med styrelsen
Styrelsen vill tacka för den uppslutning det var
den 27/6. Vi kommer försöka göra detta igen
innan hösten kommer.
Parkeringsbolag
Efter många års samarbete med
Parkeringstjänst i Väst har styrelsen nu valt att
gå vidare med annan entreprenör. Controlla
kommer sköta parkeringsövervakningen. Det
kommer på sikt att installeras nya
parkeringsautomater.
I samband med nytt parkeringsbolag kommer
handikappsplatserna avgiftsbeläggas.

Fasadrenovering
Under v. 32 kommer Göteborgs Fasadputs
påbörja fasadrenoveringen på HV 10.
Renoveringen kommer innebära en hel del
oljud och de som bor på gaveln kommer att få
sina fönster täckta.
För att undvika damm är det bra om fönsterna
täcks med tejp även på insidan.
Mer information kommer entreprenören att gå
ut med till de berörda.
Balkongmålning
Byggteknik i Partille kommer återuppta
balkongmålningarna efter semestern.
Nästa styrelsemöte
Den 8/8 2018 kl.18.00 genomförs nästa
styrelsemöte. För dig som har frågor till
Styrelsen är du varmt välkommen på öppet hus
på expeditionen Hyggesvägen 12 kl.17.30–
18.00 samma dag. Du kan även nå styrelsen via
telefon 0702-291899 eller via mail
styrelsen@pepparkaksstaden.se
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