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Hej!  
Sommaren är här och den efterlängtade semestern närmar sig med 
stormsteg. Även denna sommar kanske många väljer att inte resa iväg, men 
oavsett hur man gör så hjälps vi åt att ha lite extra koll i området under 
semestertider. 

 

Ny fastighetsskötare 
Vi har fått en ny fastighetsskötare från HSB 
som heter Janne. Han kommer nu ansvara 
för vårt område istället för Pavle, som fått 
andra arbetsuppgifter.  

 

Gemensamt ansvar 
Det var härligt att se så många engagera sig 
på vår gemensamma städdag, då vi bland 
annat planterade, målade, bar flis, rensade i 
rabatter och beskar träd. Nu var det ju ett tag 
sedan vi tillsammans gjorde fint i vårt 
område, men vissa bestyr består. Om det är 
väldigt varm och soligt och blommorna 
slokar, får ni mer än gärna slänga en skvätt 
vatten på våra blommor i utekrukorna.  
 
Många kanske grejar hemma på semestern och känner att de vill 
slänga/rensa mycket skräp och prylar. Använd gärna möjligheten att slänga 
sakerna på Kikåstippen, så avlastar vi mängden skräp i soprummet. 
 
MEN tänk på följande:  

 Att de gamla åvc-korten (vitt kort) inte fungerar längre 

 Privatpersoner med svenskt körkort ska öppna bommen med sitt 
körkort istället för åvc-kort. 

 Alla från 18 år får 12 fria besök under 2021. 

 Du som saknar svenskt körkort har rätt till ett åvc-kort och det är 
personalen på återvinningscentralen som skapar kortet, så ta kontakt 
med dem. 



 

Styrelsen i Brf Peppared efter stämman 
Efter årsstämman den 27 maj 2021 valda styrelseledamöter i Brf Peppared 
ses i bifogad bilaga. Uppgifterna finns också på anslagstavlan och på 
föreningens hemsida, www.peppared.se 

 

Stämmoprotokollet 
Stämmoprotokollet finns att läsa i korridoren utanför tvättstugan, på HSB-
portalen, och på vår hemsida. Önskar du eget ex, kontakta någon i styrelsen. 

 

Kontakt uppgifter 
Styrelsen nås via vår mail styrelsen@peppared.se, vår facebooksida HSB Brf 
Peppared, eller lägg en lapp i brevlådan vid kvarterslokalen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trevlig sommar önskar   
Styrelsen 

Vid mer brådskande ärenden: 
 

 Felanmälan HSB (031-7768400) 

 Felanmälan fläktarna (GK, post.goteborgsservice@gk.se) 

 Felanmälan tvättstugan (Maximal 031-476473) 
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