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NY H E MS I DA
En uppdaterad mobilvänlig
version av vår hemsida är nu
klar. All information finns kvar,
men hemsidan har fått ett nytt
utseende och är mobilanpassad.
Adressen är som tidigare 
gnejsen2.se och publicerings
verktyget heter WordPress.

TACK FÖR GRÖNSKAN!
Stort tack till Karin och alla andra som hållit vår gård
grön under den heta sommaren. Ni som vill hjälpa till
med skötsel kan höra av er.
Du når styrelsen på info@gnejsen2.se, det går också bra
att lämna analoga meddelanden i brevlådan i port 50.

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.

HYRA U T I AND RA HAND ?
Vi påminner om att uthyrning i andra hand kräver ett
tillstånd från styrelsen. Max tid för att hyra ut är tre år.
Kortare uthyrning via exempelvis AirBnB är inte tillåtet
annat än att man hyr ut en del av bostaden. Alltså inte
hela lägenheten.

FINNES: FESTLOKAL!

Uppdaterade stadgar finns på vår webb. Behöver du hjälp
att få dem på papper – kontakta styrelsen.

Studentmottagning eller spatiös tête-à-tête? Vår
föreningslokal har fått en ny fin skrud. Möbler och
porslin är på ingående. Hör av dig via mejl eller en lapp i
lådan om/när du vill hyra den!

FÖ R EN I N G E N H A R SÅ LT EN L ÄGE NHET

SORTERING AV MATAVFALL

Den 1 juli övergick en etta på 38 kvadratmeter till
föreningens ägo. Lägenheten såldes för 3,2 miljoner och
pengarna går till bland annat amortering av föreningens
lån.

Föreningen genomför en intressekoll för matavfallssorte
ring. Hör av dig till styrelsen via epost eller lämna lapp i
brevlådan. Vid stort intresse tas frågan upp på komman
de föreningsmöte.

N Y BYG G E
Bygglov är beviljat för vidare ombyggnad av tidigare
uthyrda lokaler i port 52. Alla tillstånd är nu klara och
bygget drar igång om några veckor. De två lägenheterna
beräknas vara färdiga senast i maj 2019.
Vi flaggar också för förestående balkongbygge i en av
lägenheterna i port 50.

SVAR T!
Staket och belysningsstolpar
på gården har fått ny
fin svart nyans under
sommaren.

Gnejsenbadet ges ut av Brf Gnejsen 2

GLÖM INTE
Vissa kommer ihåg detta, andra behöver påminnas om
att lämna tvättstugan i fin form efter sig.
Föreningen genomför en översyn av olika utrymmen, En
hel del saker finns på råvinden. Ta gärna kontakt med
styrelsen om du har saker där,

MÅ NADE NS RI S
Det är supertrist att gnälla, men det är INTE OK att
lämna möbler eller kyl/frys i soprummet. Den enkla ut
vägen för en individ drabbar hela föreningen, både med
kostnad och extrajobb.
Läs gärna vad som är ok och inte på skyltar i sop
rummet.
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