Information, nyheter och händelser för alla oss i
Bostadsrättsföreningen Pepparkaksstaden
Juni 2022
Välkommen till vår stämma 16/6
Sista anmälningsdag för stämman är 12/6.
Bommar vid våra hus
Det är förbjudet att blockera bommarna
eller att ställa bilar på våra gårdar.
Räddningstjänsten måste ha tillgång om
något händer.
Ny bokningstavla till vår bastu.
Det kommer att sättas upp en ny
bokningstavla som är likadan som i våra
tvättstugor med nycklar och lås. Denna
kommer att sättas upp under vecka 24 och
nyckel går att kvittera ut hos vår
fastighetsskötare. Ny rutin gäller använder
man inte bokad tid kan ny medlem
använda tiden efter en timma.
Återplantering i vårt område
Planering av återplantering av buskar och
träd pågår. Det kommer att starta i augsept. med en del. En del kommer att
utföras nästa år.
Rundvandring i vårt område
Styrelsen har utfört en rundvandring i vårt
område för att arbeta vidare med olika
förslag bla återplantering.
Pallkragar
Frågor har inkommit om pallkragar. Se bif.
information.

Rep av rör/Relining
Nu pågår utredning av skadat avloppsrör.
Grävning med reparation eller relining
kommer att genomföras.
Fasader
Nu har arbetet startat med att sätta upp
nytt tegel. Tidplanen är förskjuten en
vecka men räknas att hämtas in enligt
företaget.
Målning av plåttak
Målning av plåttak vid våra entréer på
låghusgården Hv och Nv är nu planerat.
Information om start kommer att gå ut till
berörda hus.
Överytan vid Hv garage
Reparation kommer att genomföras vi har
dock inget exakt datum. Information
kommer att gå ut till berörda så fort denna
är klar.
OVK
OVK är nu genomfört på Nv och Hv.
Kvarstår uppsamling på de lägenheter som
vi inte fått tillträde till.
Målning av bänkar
Målning av våra bänkar har genomförts av
vår fastighetsskötare.
Telenor
Uppgradering av tekniken på Hv är nu klar.
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Uppgradering av tekniken i vårt område
Hv och Nv är nu klart.
Trivsel i vårt område
Nu får vi åter igen ta upp,
Det är absolut förbjudet att slänga ut
något från våra balkonger.
Vår fastighetsskötare får då ett arbete
med tid som han kan lägga på annat i vårt
område.
Spelar vi musik, sänk ljudet.
Framför allt ta hänsyn till dina grannar!
Följ våra regler för allas trivsel.
Nästa Styrelsemöte
Den 29/6 kl. 18.00 genomförs nästa
styrelsemöte.
Vill ni träffa styrelsen så går det bra varje
gång vi har styrelsemöte mellan
kl. 17:30-18:00.
Styrelsen genomför sina möten i lokalen
på Nävervägen.
Ni är alltid välkomna att skicka mejl till
styrelsen@pepparkaksstaden.se
Trevlig Midsommar!
Önskar Styrelsen

