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September 2016
Höststäddag
Nu är det snart dags för höstens städdag, så
boka in den 15 oktober i era almanackor.
Vi kommer i vanlig ordning bjuda på en lätt
lunch, kaffe och kaka till alla som deltagit.
Hoppas vi ses!
Bortappade saker i området
Ulf och Jeanette får ofta in upphittade föremål
som tappats i området. Så sväng förbi där och
hör med dem om ni förlorat något. De har
expeditionstid måndagar 07:30 – 08:00 och
fredagar 15:30 – 16:00
Våra fläktar
På vår hemsida pepparkaksstaden.se finns en
manual som man kan ta ner om man är osäker
på hur man byter fläktfiltrena. Under fliken >
För boende > Ventilation > Fläktmanual. Det
är också viktigt att kontakten till fläkten alltid
sitter i och att reglagen används på rätt sätt. Vi
kommer därför bifoga en bild på hur reglagen
på de olika fläktarna ska stå. Vid problem,
kontakta vår fastighetsskötare.
Nävervägens förskola
Förskolan har fått en utvändig uppfräschning.
Taket samt fasaden har bytts ut. Visst blev det
fint?
Våra tvättstugor
En liten påminnelse:
Varje hus har en egen tvättstuga, det har dock
förekommit att man gått över till grannens hus
och lånat deras tvättstuga. Detta är inte tillåtet!
Finns det något tekniskt fel i tvättstugan i ert
hus kontaktar man alltid fastighetsskötaren så
att problemet åtgärdas.
Vi i styrelsen har även fått in klagomål på att
städningen inte sköts i våra tvättstugor. Följ
anvisningarna som finns uppsatta!

Cykel -och barnvagnsförråd
Barnvagnsförråden i området kommer att
tömmas på allt som inte är barnvagnar. Detta
kommer att kastas på städdagen.
Cyklar i förråden måste märkas upp med namn,
lägenhetsnummer samt datum, annars forslas
även dessa bort på städdagen.
Alla leksaker, pulkor, bilar m.m. kommer också
att städas bort på städdagen. Dessa saker får ni
förvara i era källarförråd eller i era lägenheter.
Grillplatser
Det är otroligt kul att se att våra arrangerade
grillplatser används så flitigt!
Entrédörrar och förrådsdörrar
Tänk på att ALLTID se till att dörrar stängs
efter dig! Allt för att minska stölder och att
obehöriga tar sig in.
Övernattningslägenheten/ Bastun/ Lokaler
Dessa kan man inte längre boka på vår
hemsida. Fr.o.m. nu kontaktas vår
fastighetsskötare Ulf eller lokalvårdare Jeanette
som för in detta i kalendern på expeditionen.
Nästa styrelsemöte
Den 11/10 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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