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Asfalteringen på Nävervägen fortsätter
Asfalteringen kommer att fortsätta och slutföras
inom kort.
Armaturerna vid garagen på Nävervägen
Armaturerna kommer att bytas ut till LEDlampor. Detta kommer att medföra en
kostnadsbesparing på drygt 10 000 kr/år för
föreningen.
Fågelmatning
Vi vill påminna om att fågelmatare inte är
tillåtna på balkongerna. Nedfallna frön och
nötter drar till sig råttor på marken och detta
vill vi undvika. Dessutom medför matningen att
fågelspillningen ökar på balkongerna.
Våra flaggor i Pepparkaksstaden
Våra flaggor är nu lagade och åter hissade i vårt
område. Vi tackar Gittan för hjälpen!

Nyårsraketer
Tänk på att det inte är tillåtet att skjuta
nyårsraketer inne mellan husen. Vi
rekommenderar er att bege er bort till
grusplanen bakom Hyggesvägen.
Vänligen respektera detta så att vi slipper få in
klagomål!
Tänk också på att plocka upp skräpet efter dig
senast dagen efter.
Nästa styrelsemöte
Den 10/1 2017 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
Vi i Styrelsen vill passa på att önska er alla
en riktigt:

Kontrollera era brandvarnare
Vi vill åter påminna er alla om att kontrollera
batterierna i era brandvarnare. En fungerande
brandvarnare räddar både ditt och andras liv.
Tänk också på att ALDRIG lämna tända ljus
obevakade. En olycka händer så lätt.
Containrar vid juletid
Vi kommer att beställa containrar för att ni alla
ska kunna slänga julklappspapper, kartonger
m.m. efter julfirandet. Dessa kommer att
komma på plats fredagen 23/12. Containrarna
låses under kvällstid och öppnas åter upp under
förmiddagen dagen efter. Allt för att förhindra
att icke boende använder dessa.
Halvdag för Jeanette och Ulf fredag 23/12
Vi vill informera om att fredagen den 23/12
arbetar Jeanette och Ulf fram till kl. 12.00. Så
har du något du undrar över just denna dag så
kontakta dem under förmiddagen.
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