
   
 

Information, nyheter och händelser för alla oss i 
                Bostadsrättsföreningen Pepparkaksstaden 

 
  September/Oktober 2022 

 
Städdag 22 oktober 
Lördagen den 22 oktober träffas vi för 
höstens städdag. Vi träffas i 

samlingslokalen på Hyggesvägen med start 
kl. 10.00. Förtäring sker ca kl. 12.00. 
Hjärtligt välkomna! 
 
Container 

Inför städdagen kommer container att 
sättas ut fredag den 21 oktober på 

Hyggesvägen och Nävervägen. 
 
Elsparkcyklar 

Det har kommit nya regler ang. 
elsparkcyklar från 1/9. 

Elsparkcyklar skall i första hand köras på 
cykelbana och följa trafikregler för 
cyklister. De får inte köras på trottoar eller 
gångbana. Iaktta försiktighet och sänk 
hastigheten i vårt område.  
 
Cykel förråd  

Det står många cyklar i våra förråd, så om 
ni vet med er att ni inte använder just er 
cykel finns det platser i källaren att förvara 
cykeln. Detta för att det skall bli lättare att 
komma in och ut i våra förråd. Tack på 
förhand. Vi går också igenom våra 
cykelförråd så märk upp era cyklar.  
 
Lampor/ljus 
Genomgång av vår belysning pågår för  

att succesivt byta våra lampor till LED-
lampor. 
 

Ett förtydligande 
Styrelsen förtydligar, med anledning av 
bifogat dokument från valberedningen, att 

samtliga fem ledamöter, som omnämns i 
dokumentet, står till förfogande och är 
valbara till vidare styrelsearbete.  
 
Våra garage 

Översyn av våra garage pågår och 
möjlighet att använda el kommer att 

begränsas till KL 9.00 – 15.00 alla dagar. 
Information kommer angående start.  
 

Fasader 
Arbetet med vår fasad Nv 12 har blivit 

något försenad. Beräknat klart den 31 
oktober.  
 
Återplantering och gallring 
Återplantering kommer att starta under 
oktober månad. Gallring och borttagning 
av några träd som är skadade kommer 

också att genomföras.  
 
Asfaltering av parkering 
Asfaltering kommer att ske på den 
parkering som vi kommer att använda för 
ladd platser. Denna finns mellan 
Hyggesvägen och Nävervägen. Mer 
information kommer att gå ut via vår 
hemsida och till berörda.  
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Nästa styrelsemöte genomförs den 2/11 
kl. 18.00.  Vill ni träffa styrelsen så går det 
bra före vårt styrelsemöte mellan kl. 

17:30-18:00.  
Styrelsen genomför sina möten i lokalen 
på Nävervägen. Skriv gärna mejl 
styrelsen@pepparkaksstaden.se 
 

Med vänliga hälsningar 
Styrelsen 

mailto:styrelsen@pepparkaksstaden.se

