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Stämma flyttad till 14 oktober
På grund av den osäkerhet hur läget med
covid 19 ser ut nu och fram till september.
Styrelsen har därför beslutat att flytta
stämman till 14 oktober för att då har en
tydligare inriktning från våra myndigheter.
Om det innebär en öppen stämma eller
poströstning kommer att beslutas efter
rekommendationer. Kallelse och underlag
kommer att skickas ut till alla senast 30
september.
Hissar
Starten för byte av våra hissar är
framflyttad till måndag den 13 september.
Det är planerat att byta tre hissar per år
och vi startar med Nv 2, Hv 14 och Hv 2.
Information kommer att gå ut till berörda i
respektive hus.
Fasadarbeten
Fasadarbete på Nv 4 pågår. Den låga
aktivitet som uppmärksammats efter
semesterperioden har berott på sjukdom
hos entreprenören. Nu är allt i gång och
tidplanen som beräknat klart i augusti ser
ut att hålla. Uppstädning kommer att ske
första veckan i september.
Garagen klara
Våra gemensamhetsgarage är nu helt
klara. Stort tack till våra medlemmar då
projektet har gått så bra trots en del
olägenheter.

Reparationer av översidan på Hv
Nu återstår reparationer av översidan på
Hv parkering. Detta är ett mycket
väderberoende arbete så information om
arbete kan komma mycket snabbt in på
planerat arbete. Information kommer att
gå ut till berörda.
Målning på våra gårdar
Nu är låghusgårdarna klara och dom blev
riktigt fina.
Vi har påbörjat målning av
höghusgårdarna.
Förskolan Hv
Föreningens avtal med Partille Kommun
löper på som avtalat.
Fasader
Upphandling av arbete med våra fasader
för de kommande åren är nu klart.
För år 2022 är det Nv 12 gavel och entré.
För år 2023 är det Nv 8 och Nv 10 entré.
Kameraövervakning vid garagen.
Ett projekt startar med att sätta upp
kamrer vid våra garage. Information
kommer att gå ut när förslaget är klart.
Vårt område
Det har inträffat en del händelser i vårt
område försök till stöld av moped, inbrott
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i bilar och försök till inbrott i garage så var
uppmärksamma.
Föreningen har råkat ut för en del åverkan
av våra entrédörrar så se till att dörren är
stängd.

Kontakta oss
Det går bra att ta kontakt med oss via mejl
eller telefon. Detta gäller även
expeditionen.
Nästa Styrelsemöte
Den 8/9 kl. 18.00 genomförs nästa
styrelsemöte.
Styrelsen genomför sina möten sedan en
tid tillbaka, i lokalen på Nävervägen eller
digitalt.
Ni är alltid välkomna att skicka mejl till
styrelsen@pepparkaksstaden.se

Med vänlig hälsning
Styrelsen

