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Mars 2019
Fasadarbete Hv12
Nu fortsätter fasadarbetena i vårt område och denna gång är det dags för Hv12. Göteborgs Fasadputs
kommer att utföra arbetet och vi har fått en första tidsplan.
Vecka 12 påbörjas etableringen av arbetsplatsen och ställningar kommer att byggas upp.
Vecka 13 startar arbetet med att ta ner teglet.
Under fasadarbetet kommer tung trafik att köras i området för att få fram allt material.
Mer information kommer att delas ut till er boende som är berörda på Hv12.
Fasadarbetet kommer medföra en del buller, vilket vi hoppas ni har förståelse för.
Arbetet beräknas vara klart under v.26.
Takarbete Nv12
I slutet av mars påbörjas arbetet med att renovera taket på Nv12 vilket innebär att ställningar kommer
sättas upp runt huset. Arbetet kommer utföras av Byggteknik i Partille AB.
Snus/ fimpar
Vi vill påminna er som röker och snusar att inte slänga fimpar och snus på marken utan att slänga
fimpar i askkoppar och snus i papperskorgarna. Detta för att öka trivseln för dig och dina grannar i
området. Vi vädjar även samtliga rökare att visa hänsyn och inte röka i gemensamhetsgaragen.
Hundar
Återigen har det inkommit klagomål gällande hundar och att det inte plockas upp efter dem. Vi
uppmanar alla hundägare att plocka upp efter sin hund.
Motioner
En påminnelse om att senast den 31 mars ska motioner vara inlämnade till styrelsen/expeditionen inför
årets föreningsstämma som äger rum den 16 maj.
Valberedningen
Valberedningen söker efter nya kandidater till styrelsen. Vill ni träffa valberedningen, är ni välkomna
och träffa dem den 31 mars. Se bifogad bilaga.
Nästa styrelsemöte
Den 2019-04-03 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 eller
skicka mejl till styrelsen@pepparkaksstaden.se
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