Information, nyheter och händelser för alla oss i
Bostadsrättsföreningen Pepparkaksstaden
September 2021
Stämma del 2
Då är det dags för vår stämma del 2 den
14 oktober. Stämman kommer att vara
öppen och genomföras i vår samlingslokal
på Nävervägen. Kallelse med dagordning
mm kommer att delas ut senast 14 dagar
innan stämman till alla.

skadar våra fastigheter. Plantering av nya
träd kommer att göras under nästa år.

Fasader
Fasadarbetet på Nv 4 har blivit försenat
och pågår. Arbetet beräknas med
uppstädning vara klart 30 september.

Blomkrukor på våra gårdar
Upphandling av blommor och skötsel inför
år 2022 pågår.

Hissar
Nu startar vårt projekt med utbyte av våra
hissar. Start enligt nedan.
Den 13 september Nv 2
Den 27 september Hv 14
Den 11 oktober Hv 2
Arbetet med varje hiss tar 14 dagar och
kommer då vara helt avstängd.
Information går ut till respektive hus inför
start.
Överytan på p platser och garage Hv
Arbetet som genomförts på överytan Hv
är under utredning då resultatet inte
uppvisar det vi förväntat.
Ansning och nedtagning av träd
Det kommer att bli ansning och
nedtagning av en del träd i vårt område.
De träd som tas ner har vuxit för nära våra
fasader vilket i sin tur innebär att det

Målning mm alla gårdar
Nu är målning av våra staket mm på våra
gårdar klart den som återstår är gården
vid Nv2 och Nv4 pga. pågående arbete.

Bollplan
Basketkorgen har tagits ner för att målas
om. Den kommer upp under veckan.
Tvättstugor
Det kommer endast att finnas lådor för
ludd i våra tvättstugor. Tomma kartonger
tar man med sig och slänger själv.
Kameraövervakning
Arbete pågår med förslag om
kameraövervakning vid våra P platser och
garage.
Städdag
Höstens städdag är nu planerad till
lördagen den 23 oktober. Vi träffas kl.
10.00 vid samlingslokalen Nv. Container
kommer att sättas ut på Nv och Hv den 22
oktober
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Vårt område
Det har senaste tiden varit en del inbrott
vid våra parkeringar i vårt område. Vi ber
er hålla ögonen öppna om något inte
verkar stämma.
Entrédörrar
Se alltid till att våra entrédörrar stängs
ordentligt.
Fastighetsskötare semester
Vår fastighetsskötare har semester från 22
september och är tillbaka 11 oktober.
Felanmälan tas emot av vår lokalvårdare
Jeanette Månsson. Arbete i vårt område
sköts av Lukas BTP.
Kontakta oss
Det går bra att ta kontakt med oss via mejl
eller telefon. Detta gäller även
expeditionen.
Nästa Styrelsemöte
Den 6/10 kl. 18.00 genomförs nästa
styrelsemöte.
Styrelsen genomför sina möten i lokalen
på Nävervägen eller digitalt.
Ni är alltid välkomna att skicka mejl till
styrelsen@pepparkaksstaden.se

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

