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Stämman 14/10
Vi vill tacka för ert deltagande på
stämman.
Styrelsen ser nu ut som följer:
Gun-Britt Pûtt
Per-Håkan Sjudin
AnnCharlotte Nygren
Linda Andersson
Patrik Blomqvist
Melwyn Bergius
Margreth Halvarsson
Vill man läsa stämmoprotokollen kontakta
styrelsen eller vår fastighetsskötare Ulf
Karlsson exp.
Städdag
Det var roligt att så mycket folk kom ut
och hjälpte till samt umgicks under
städdagen. Tack för fin uppslutning.
Överytan Hv
Förbättringar på överytan på Hv har inte
kunnat genomföras pga. vädret. Det är nu
flyttat till våren och extra grus kommer att
läggas vid förestående halka.
Hissar
Nu är vi klara med de tre första hissarna.
Nästa etapp startar i slutet av januari 2022
och är Nv 8, Nv 6 och Nv 4 som står på tur.
Information kommer att gå ut till berörda
hus närmare start.

1/12
Är det brandvarnardagen. En dag då
allmänheten uppmanas att kontrollera
sina brandvarnare så att dom fungerar.
Hjärtstartare Nv och Hv
Våra hjärtstartare är nu registrerade och
är nu kopplade till larmcentralen. Det
innebär att de som frivilligt anmält sig att
ta emot larm från registret kommer att få
sms om något inträffar i vår närhet.
Våra hjärtstartare är placerade vid
grovtvättstugan där vi alla har nyckel till.
Blir vi kontaktade av någon som vill
komma in för att komma åt hjärtstartaren
öppna dörren och meddela styrelsen via
mejl eller telefon.
Varmvatten/Värme
Detta är nu åtgärdat. Hör av er till
styrelsens mejl om ni har fortsatta
problem.
Vattenläckan Nv 2
Vattenläcka vid Nv 2 är nu åtgärdad och
klart.
Bastun
Arbete med vår bastu för att få en bättre
cirkulation är nu åtgärdad. Den var
felbyggd och nu fungerar den som den
skall.
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Porttelefoner
Tänk på att lägga på luren ordentligt i er
lägenhet då det påverkar alla i uppgången
om den inte ligger på. Man kan inte höra
vem som ringer på.
Tvättstugor
Tänk på att alltid tömma luddet efter er i
torktumlarna.
Kontakta oss
Det går bra att ta kontakt med oss via mejl
eller telefon. Detta gäller även
expeditionen.
Nästa Styrelsemöte
Den 1/12 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 vänlig hälsning
Styrelsen

