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Gnejsenbladet
Ny styrelse på plats

Containertajm 27 maj till 3 juni!

Den nya styrelsen hade sitt första möte. Aron Moberg
valdes till styrelseordförande. Styrelsen består av:

Den 27 maj kommer det en fin orange container till vår
gård. Den lämnar oss igen den 3 juni. Under tiden går
det bra att fylla den med sånt som ni inte vill ha kvar.
OBSERVERA att det som vanligt inte är ok att lägga vare
sig elektronik eller farligt avfall i den. Inte heller är den
ämnad för ert byggavfall.

Aron Moberg, ordförande, port 46
Bengt Adolfsson, ledamot, port 50
Susanne Linell, ledamot, port 48A
Allan Seppa, ledamot, port 52
Joakim Winiger, ledamot, port 48B

Lägenheter till salu

Lisa Grunning, suppleant, port 46
Louise Lettholm, suppleant, port 48
Anders Lundmark, suppleant, port 52

I port 48b återlämnades en hyresrätt på 19 kvm till
föreningen. Den annonseras för närvarande.

Du når styrelsen på info@gnejsen2.se. Det går också bra
att lämna analoga meddelanden i brevlådan i port 50.

Arbetet med lägenheterna i källaren port 52 fortskrider.
Försäljning bör bli av efter sommaren.

Fastighetsförvaltning
Ventilationskontroll!
Ventilationshygien AB jobbar vidare med ventilationskontroll. Tyvärr har det dragit ut tidsmässigt, eftersom
vi inte har kunnat åtgärda 10–15 lägenheter, med ökade
kostnader som en följd. Trots 2 aviseringar har vi inte
kommit in i lägenheterna. Det är viktigt att man antingen lämnar nyckel i nyckelbehållaren eller är hemma när
vi avisererar och behöver åtkomst till lägenheterna.

Balkongskydd
För att säkerställa ett enhetligt uttryck har föreningen
sedan tidigare bestämt att balkongskydden skall vara
likadana för alla balkonger. Gamla balkongskydd behöver inte bytas ut, men om en ny införskaffas ska den vara
av rätt färg och material. Färgen som gäller är Sandatex
407-94. Medlemmar ansvarar själva för att mäta upp
balkongen. Balkongskydden kan beställas från Sjöbergs
Markiser eller liknande.

Torkskåpen fixade, men ...
Det har varit lite trassel med våra torkskåp. De
största problemen bör vara åtgärdade. Dock visade
en inspektion att torkskåpen lider av grav utslitning.
Styrelsen undersöker möjligheten att byta ut dessa.

Har du problem i bostaden som inte faller under
föreningens ansvar? Kontakta gärna City Förvaltning,
info@cityforvaltning.se eller 08-20 75 80. Observera att
sådana ärenden bekostas av enskild medlem.

Sur skylt på soprumsdörren ...
Det gör ont att skriva sura lappar. Men det är viktigt
att följa instruktionerna så att vi kan fortsätta att ha ett
fungerande sopsorteringsrum.
I detta rum får du endast lämna tidningar,
pappersförpackningar, plast, metall, glas, grovavfall och
elektronik. Observera att detta skall göras i rätt behållare
och läs gärna respektive skylt om vad som inte får kastas.
Du får inte ställa ifrån dig målarfärg, kemikalier,
batterier och glödampor. Ingen hämtar dessa. Det
hjälper inte om du lägger dem i en egen liten låda. Eller
att du balanserar glödlampan på elementet som någon
gjorde. Byggavfall är inte heller ok.
Styrelsen har nyligen jobbat häcken av sig för att få
någon sorts ordning här. Så snälla respektera detta och
hjälp oss att hålla rummet i schyst skick.

Förråd
Just nu är alla extra förråd uthyrda, men det går bra att
ställa sig i kö. Hör av dig via epost eller en lapp i lådan i
port 50. Under tiden kan vi påminna om att det inte är
ok att ställa saker utanför förråden på vinden.
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