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Stämma 16/6 
Tack till er alla som deltog på stämman. 
Styrelsen ser nu ut som följer: 

Gun-Britt Pûtt   
Patrik Blomkvist       
Per-Håkan Sjudin   
AnnCharlotte Nygren 
Linda Andersson 

Melwyn Bergius 
Margreth Halvarsson 

Vill man läsa stämmoprotokollen kontakta 
styrelsen eller vår fastighetsskötare Ulf 
Karlsson exp. 

 
Grillning 

Tänk på era grannar. Grilla inte under 
någons fönster utan flytta ut en bit. Ej 
heller vid våra entréer. 
I området har vi två grillplatser. 
 
Cykel förråd 
I våra cykel förråd förvaras enbart cyklar 

och barnvagnar. Ställ barnvagnar utefter 
varsin sida så har alla möjlighet att komma 
åt sin cykel eller barnvagn.  
Leksaker och pulkor etc. förvaras inte i 
våra cykelförråd.  
 
Garage 
Våra eluttag i våra garage är enbart till för 
kort användning tex dammsugning av bil. 
Det är förbjudet att ladda sin bil i sitt 

garage eller tex ha frys eller annat 
inkopplat där. 
 

Fasader 
Tyvärr kommer inte vår gavel på Nv 12 bli 
klar denna vecka som var planerat. Man 

kommer att städa upp och täcka av 
fönstren så de går att öppna.  
Ställningarna kommer att vara kvar och 
arbetet startar upp efter 
semesterperioden.  

 
Överytan Hv  

Arbetet med överytan är framflyttat. Nytt 
datum är inte fastställt.  
 

Reparation vid Hv 7 
Reparation av brunn och ledningsarbete 

kommer att genomföras 7 – 8 juli. 
Information till berörda har gått ut. 
 
Trivselregler 
Vi får åter igen gå ut med att alla måste ta 
hänsyn till sina grannar. Det är inte tillåtet 
att spela hög musik.  

 
Nästa Styrelsemöte 
Den 10/8 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 
 
Vi önskar er en glad och solig sommar 
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