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Ny   styrelse   
Tre   av   styrelsens   ledamöter   lämnar   föreningen   
på   grund   av   flytt,   därför   hölls   en   extrastämma   28   
september.   Styrelsen   är   nu   åter   fulltalig   fram   till   
nästa   ordinarie   stämma   i   vår.   
Ledamöter:    Erik   Amerén,   Lisa   Bydler,   Ellen   
Landén   (tidigare   suppleant),   Anders   Lundmark   
(ny)   och   Susanne   Linell   (ny)   
Suppleanter:    Karin   Törnell,   Louise   Lettholm   
och   Robert   Ericson   (ny)   
  

Fönsterrenovering   
Nu   är   nästan   alla   lägenheter   påbörjade   eller   
klara.   Anders   Lundgren   som   har   hållit   i   
renoveringen   kommer   att   lämna   föreningen   i   
november   på   grund   av   flytt,   men   vi   hoppas   att   
allt   ska   vara   klart   innan   dess.   

  
Elavtal   
För   att   försäkra   oss   om   att   föreningen   ska   ha   en   
sund   ekonomi   kommer   vi   att   justera   priset   för   el.   
Det   kommer   fortfarande   vara   billigare   med   
föreningens   gemensamma   el   än   de   gamla,   
individuella   avtalen.    
Vi   räknar   med   att   det   kommer   kosta   120   öre   per   
kWh.   Det   nya   priset   kommer   att   synas   på   nästa   
hyresavi.    
  

Nytt   städbolag   
Städningen   har   inte   fungerat   bra   under   våren   och   
sommaren   och   vi   har   därför   bytt   städfirma.   
Städbolag   Ett   tar   över   från   och   med   november.   
  

Höstcontainer   
En   container   kommer   att   ställas   ut   på   gården   
fredag   15   oktober   och   hämtas   fredag   22   oktober.     
Passa   på   att   rensa,   du   kan   slänga   det   mesta   som   
du   har   kunnat   ställa   i   grovsoprummet.     
Du   får   inte   slänga   miljöfarligt   avfall   och   inte   
hushållssopor.   Containern   är   heller   inte   avsedd   
för   byggavfall   från   genomgripande   renoveringar.   

  
Nyckelkopiering   
Vi   har   uppdaterat   instruktionerna   för   att   beställa   
kopior   av   nycklar.   Du   hittar   informationen   samt   
ett   beställningsformulär   på   hemsidan,   under   
“Dokument   och   länkar”.     
  

Hyra   föreningslokal   
Nu   finns   en   kalender   på   webbplatsen   där   du   kan   
se   om   föreningslokalen   ledig.   Du   hittar   
kalendern   och   mer   information   under   
“Dokument   och   länkar”.     
  

Det   här   gäller   om   du   vill   hyra   föreningslokalen:   
● Uthyrning   sker   per   dygn.     
● Kostnad   är   300   kr   per   bokat   dygn,   och   

betalas   kontant   när   nyckeln   hämtas   ut.   
● Städning   av   lokal   utförs   av   hyrestagaren   

innan   återlämning   av   nyckel.   
● Kontakta   info@gnejsen2.se   för   att   boka   

lokalen   
  

Gårdsfest   
På   grund   av   osäkerheten   kring   covid   valde   
styrelsen   att   inte   hålla   någon   gårdsfest   i   höst.   Vi   
hoppas   att   vi   kan   samlas   igen   i   vår.   
  

Styrelsen   vill   också   rikta   

Ett   Stort   Frodigt   Tack   
till   er   som   har   hjälpt   till   att   vattna   på   

gården   i   sommar!   
  

  

Mer   information   om   föreningen   hittar   du   på   www.gnejsen2.se   


