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Hyres- och avgiftshöjningar
För föreningens hyresgäster blir det
en hyreshöjning på 0,5 % från och
med 2017-01-01. Eftersom höjningen
började gälla i januari kommer
höjningen att tas ut retroaktivt. Den
retroaktiva höjningen kommer att tas
ut fördelat över minst fyra månader.
Avgiften för bostadsrättsinnehavare
har höjts med 2 %. Detta började
gälla 2017-01-01.
Containrar
Vi vill be om ursäkt över att
containrarna lämnade området en dag
tidigare än vad som stod på anslaget.
Anledningen var att containrarna
blev överfulla. Vi lovar att bli mer
tydliga i våra anslag framöver.
Nya containrar kommer till vårens
städdag den 6 maj.
Föreningsstämman
Hjärtligt välkomna till vår
föreningsstämma den 16 maj
kl.18.30 i samlingslokalen på
Nävervägen.
Våra tvättstugor
Det är endast tillåtet för våra
medlemmar att använda föreningens
tvättstugor. Det har förekommit att
medlemmar ”lånat” ut tvättstugan till
släkt och vänner. Detta är inte tillåtet.

Våra gårdsplanteringar
På våra innergårdar har vi gamla
sandlådor, som används som rabatter.
Dessa kommer att grävas ur och ny
marksten kommer att läggas. Sen
kommer vi att beställa stora
planteringskärl- sådana som redan
finns vid låghusen- och sätta
blommor i dessa efter säsong. Detta
för att området ska se så enhetligt ut
som möjligt och att de planteringar
som nu är i lådorna har stora och
grova rötter som växer under jord
och som på sikt kan komma att
skada våra fastigheter.
Blommor för plantering i området
kommer inte att köpas in till
städdagen utan det kommer att ske
när ovanstående arbete är utfört.
Ogräsrensning i dessa lådor kommer
heller inte att ske på städdagen!
I och med att många medlemmar har
planterat ut privata växter har man nu
chansen att åter gräva upp dessa då
allt i lådorna annars kommer att
slängas, dock senast 5 juni då arbetet
med att gräva ur de gamla
sandlådorna beräknas starta.
Städdag
Varmt välkomna på vårens städdag
den 6 maj. Vi startar som vanligt
kl.10:00 med lite frukost samt
arbetsfördelning och bjuder på lättare
förtäring vid 13:00.
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Våra soprum
I våra soprum är det endast tillåtet att
slänga hushållsavfall. Nedan finns en
bild på hur soprummet på
Hyggesvägen såg ut i förra veckan.
Vi vill också uppmana alla att ta
några steg in i soprummet, det är ofta
som det står överfulla sopkärl
närmast dörren och helt tomma kärl
längre in.

Nästa Styrelsemöte
Den 10/5 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

