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Fasadrenovering
Nu är fasadrenoveringen på Nv2 klar och
slutbesiktning är gjord.
Gällande det planerade fasadarbetet på
Nv4 så måste tyvärr detta arbete skjutas
fram då entreprenören meddelat att det
tyvärr inte finns något tegel producerat.
Målning av balkonger
Nu har styrelsen tagit beslut gällande
entreprenör för målning av
balkongfasaderna. Entreprenören är
Byggteknik i Partille AB och arbetet
planeras att påbörjas under september. Mer
information när de skall måla panelen på er
balkong kommer delas ut i brevlådan av
entreprenören.
Ni som har satt upp paraboler trots att det
strider mot Trivselreglerna kommer inte att
få sätta tillbaka dessa efter målningen.
Fastighetsskötaren
Ulf kommer att vara på semester under
vecka 35, 36 och 37. Ersättare under denna
period kommer att vara Lukasz Kornacki
från Byggteknik i Partille AB. Lukasz nås
på telefonnummer 0730–416 600.
Entréedörrar
Nu under sommaren har några entréedörrar
stått öppna under längre tid med hjälp av
dörrstoppet. Styrelsen vill poängtera att
entréedörrarna alltid ska vara stängda och
dörrstoppet endast får användas för ett
kortare ögonblick. Portkoden ska
användas.

OVK
Bostadsventilation i Väst AB är
entreprenören som har fått uppdraget för
att genomföra OVK (obligatorisk
ventilationskontroll). Entreprenören
kommer att anslå om detta i entrén 2
veckor innan start och i respektive
brevlåda några dagar innan. OVK är ett
krav och det är av största vikt att vara
entreprenören behjälplig.
Privata ägodelar
Ni som bor på bottenplan och har ställt ut
privata ägodelar utanför er balkong. Tänk
på att dessa kan hindra fastighetsskötaren
att utföra sitt arbete.
Utanför en del entréedörrar står det kvar
privata blomkrukor. Dessa ska tas bort.
Styrelsen har sedan tidigare beslutat att det
endast ska finnas enhetliga krukor på
gårdarna.
Nästa Styrelsemöte
Den 12/9 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
Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

