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God fortsättning
Vi i styrelsen hoppas att alla har haft en
trevlig jul och önskar alla en god
fortsättning på det nya året.

Portkoder
Vi kommer under våren att byta ut våra
portkoder. Mer information om detta
kommer att ges när det närmar sig.
Informationen kommer då att ges ner i
respektive brevinkast/brevlåda.

Gemensamhetsgaragen
Vi vill åter igen påminna om att det inte
får förvaras ”skräp” så som
bensindunkar, slangar, gamla bildäck
m.m. i våra gemensamhetsgarage. Allt
som inte hör hemma i garagen kommer
att forslas bort omgående.

Vid renovering
Vid renovering i lägenhet är det viktigt
att man stänger av fläkten så att inte
byggdamm sugs in i systemet. Mer vad
som finns att tänka på vid renoveringar
finns att tillgå på hemsidan, ”Att tänka
på vid renoveringar/reparationer”

Parkeringsplatser
Vi i styrelsen vill poängtera att det är
absolut förbjudet att blockera någons
parkeringsplats. Detta sker ideligen vid
parkeringsplatserna närmast
Hyggesvägen 8-14. Det är inte okej att
ställa sig där ens för ett kort ärende. De
som har sina parkeringsplatser där
upplever att detta inte respekteras och
bemöts ofta med kommentarer så som
”jag ska bara upp snabbt till min
lägenhet” eller ”jag ska bara bära upp
mina matkassar” o.s.v.
Även personer utifrån, alltså personer
som ska besöka någon i ovanstående
lägenheter tar sig friheten att blockera
dessa parkeringsplatser. Om det inte blir
någon förändring kommer vi i styrelsen
att behöva vidta åtgärder som i
slutändan kommer beröra alla
medlemmar.
Vi i styrelsen vill också påminna alla om
att hantverkare/reparatörer inte får
parkera inne på våra gårdar. Ni som
anlitar hantverkare ansvarar för att
påtala detta. Gårdarna ska vara fria från
fordon så att räddningstjänst lätt kan
komma fram.

Nästa Styrelsemöte
Den 8/2 kl.18.00 genomförs nästa
styrelsemöte För dig som har frågor till
Styrelsen är det öppet hus på
expeditionen Hyggesvägen 12
kl.17.30–18.00 samma dag eller skicka
mejl till styrelsen@pepparkaksstaden.se

