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Städdag
Vi i styrelsen vill rikta ett stort TACK till alla er
som deltog på städdagen!
Samtidigt är vi bekymrade över att så många inte
deltog. Vi är ett område med över 270 lägenheter
och ca 44-50 lägenheter var representerade.
Vi är tacksamma för respons på vad det är som gör
att ni som inte deltar, faktiskt inte deltar.

Tänk också på att endast använda porten då du kör
in eller ut med bilen, alltså inte om du går! Allt för
att spara på slitaget av porten.

Bokningstavlor
Områdets bokningstavlor utanför tvättstugorna
kommer att ses över. Vi kommer att köpa in nya där
det behövs.

Våra trapphus
Fönstren i våra trapphus ska vara stängda. Om du
ser ett öppet fönster så stäng det gärna. Tänk på att
vi alla gemensamt betalar för vår värme.

Asfaltering
Asfalteringsarbetena, på både Hygges- och
Nävervägen har påbörjats.

Störning av varmvatten
Tänk på att det är ditt ansvar att anlita fackmän när
du t.ex. kopplar in diskmaskin, köper in en ny kran
etc. Vi har tyvärr fått störningar på varmvattnet i
flera lägenheter och arbetar nu på att få ordning på
detta problem. Du kan bli personligt ansvarig om
det framkommer uppgifter på att din ”felkoppling”
bidragit till störningen.

Breddning av våra parkeringsplatser
Inom kort kommer breddningen av våra
parkeringsplatser att påbörjas. Mer information
kommer.
Kattnät över sandlådan vid Nävervägen
Ett kattnät till sandlådan på Nävervägens lekplats
har beställts. Detta för att undvika att katter
använder sandlådan för att uträtta sina behov i.
Nätet kommer att fästas på ena sidan så att det
enkelt går att rulla av och på.
Ny golvmattan
Mattan i tvättstugan på Nävervägen 10 kommer att
bytas.
Vindskydd
Ett vindskydd kommer att monteras på grillplatsen
mellan Hyggesvägen 10 och 12.
Objudna gäster
Vi har besök av barn i våra gemensamhetsgarage
titt som tätt. Det är av stor vikt att du kontrollerar
att ingen obehörig tar sig in i garaget då du passerar
in eller ut med din bil.

Garagen
Vi vill informera om att garagen endast är till för
fordon och inte som förråd. Vi kommer att se över
detta då vi har kö på garagen.

Hobbyrummet
Då flera medlemmar, under städdagen, frågade om
vårt hobbyrum så vill vi informera om att det finns
ett sådant på Hyggesvägen 4 (källaren). Här kan du
t.ex. måla om möbler, snickra, såga etc. Tänk på att
du ansvarar för att städa upp efter dig själv.
Om du är interesserad så ta kontakt med vår
fastighetsskötare Ulf.
Nästa styrelsemöte
Den 9/11 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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