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NYA NAMN
På årsstämmman valdes en ny styrelse. Vi tackar den
tdigare styrelsen för ett väl genomfört arbete och riktar
även ett tack till valberedningen för deras insats.

HE J G R A N N E !
Årets första nummer av Gnejsenbladet har en hel del ny
information. Trevlig läsning och skön sommar!

L ÄGE N HE T T I L L FÖ R SÄL J NI NG
En av hyreslägenheterna i vår förening kommer att
säljas i sommar/höst. Pengarna blir ett trevligt tillskott i
kassan och ska bland annat gå till en extra amortering av
föreningens skulder. Försäljningen kommar att hanteras
av mäklare.

Ä N DR I N G AV STADG A R NA
På årsstämman i april togs beslutet om en stadgeändring.
Beslutet innebär att föreningen tar ansvaret för köks
fläktarna och bekostar reparationen vid behov. Beslutet
togs för att förenkla processen med OVK (obligatorisk
ventilationskontroll). En OVK genomfördes förra året,
med resultatet att ett antal punkter behöver åtgärdas. Vi
återkommer med information när arbetet kommer att
göras i berörda lägenheter.

Den nya styrelsen består av:
Anders Lundmark, ordförande, port 52
Susanne Linell, ledamot, port 48A
Aron Moberg, ledamot, port 46
Anneli Richt, ledamot, port 46
Allan Seppa, ledamot, port 52
Louise Lettholm, suppleant, port 48
Du når styrelsen på info@gnejsen2.se, det går också bra
att lämna analoga meddelanden i brevlådan i port 50.

BEHÖVER D U EXTRA FÖRRÅD ?
Föreningen har färdigställt några extra förråd. Den som
är intresserad är välkommen att ställa sig i kö för att hyra
extra förråd. Mejla eller lägg en lapp i lådan om du är
intresserad!

FINNES: FESTLOKAL!
Studentmottagning eller spatiös tête-à-tête? Vår före
ningslokal har fått en ny fin skrud. Hör av dig via mejl
eller en lapp i lådan om/när du vill hyra den!

FIMPAR PÅ GÅRD EN. . .

N Y BYG G E
Efter tidigare beslut är det nu dags att dra igång bygget
av två nya bostäder i föreningen. Lokaler i port 52 som
tidigare hyrts av Forsbergs skola ska byggas om till två
lägenheter. Rivningen har påbörjats och vi väntar på
bygglov. Även dessa lägenheter kommer att hanteras av
mäklare när de är färdigställda.
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är inte kul. Varken för vuxna eller för barnen
som leker där. Vi ber dem som nyttjar tobak av
olika slag att varsamt avlägsna restprodukter till
lämplig plats.

info@gnejsen2.se

Det finns också önskemål att vi ska bli ännu
bättre på städa tvättstugan efter oss. Det är
inte mycket som krävs. Sopa golvet, töm
filtret i torktumlaren och torka av tvätt
maskinen vid behov.
www.gnejsen2.se

