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2021
Nu närmar vi oss åter ett nytt år och
styrelsen vill tacka alla medlemmar för att
vi hjälps åt att ha fint i vårt område.

Bastu
Styrelsen har fått in synpunkter ang. vår
bastu. Så gör i ordning efter den använts
och var rädda om vår bastu.

Containrar
Kommer att ställas ut på Nv och Hv 23 dec
och hämtas 27 dec. Dessa är enbart till för
papper och kartonger efter vårt julfirande.

Våra entrédörrar
Vi har haft problem med våra entrédörrar
då det bildats is så de inte gått att öppna
och stänga ordentligt. Vi har ökat tillsynen
och åtgärder för att de skall fungera.
Styrelsen är tacksam om alla hjälper till att
dörren stängs igen.

Granar
Kan man lägga bakom soprummen när
den tiden kommer.
Budget/Ekonomi 2022
Budgeten för 2022 är nu klar och styrelsen
beslutade att höja våra avgifter med 2%
från 2022-01-01.

Kontakt med styrelsen
Styrelsen vill förtydliga att kontakt med
oss är via vår mejl eller styrelsetelefon.
Föreningen har inte någon Facebook. Den
med namnet Pepparkaksstaden är privat.

Lägenhetsdörren
Är föreningens ansvar och kan därför inte
bytas ut av lägenhetsinnehavaren.

Nyårsraketer
Tänk på att det inte är tillåtet att skjuta
nyårsraketer mellan husen.

Hissar etapp 2
Ny tidplan för byte av hissar.
Nv 8 start 21 februari
Nv 4 start 7 mars
Nv 6 start 21 mars
Vid byte av hiss är denna avstängd i 14
dagar.

Nästa Styrelsemöte
Den 12/1 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

Fasader 2022
Med start i slutet av mars kommer arbete
att startas på Nv 12. Det är en gavel och
vid entré som kommer att utföras.

Önskar styrelsen

