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Ny portkod!
Den 1 februari byter vi kod till samtliga portar.
Årsmöte i maj 2022
Om läget tillåter möts vi i föreningslokalen, i
annat fall utomhus. Inbjudan och datum kommer
i brevlådan.
Motioner ska lämnas in senast 31 januari,
mallar för motioner hänger på anslagstavlorna i
varje port. Motionen mejlas (info@gnejsen2.se)
eller läggs i styrelsens brevlåda, port 50.
Brandskydd
Julen är över men det är ju alltid mysigt med
tända ljus. Testa din brandvarnare regelbundet,
skaffa gärna brandfilt och brandsläckare och
lämna inte levande ljus obevakade.
Många lägenhetsbränder börjar i köket. Ett tips
är att investera i en spisvakt eller timer, och
slippa riskera att glömma en kastrull på spisen.
Vindsrensning och vårcontainer
Apropå brandrisk så står det en hel del i
gångarna mellan vindsförråden. Under våren
kommer vi städa bort allt som inte är inlåst.
Hjälp oss, och undvik att något du vill ha kvar
blir slängt, genom att se över ditt vindsförråd
senast sista februari. Originaldörrar ställer vi in
på torkvindarna, dit styrelsen har nycklar. Övrigt
skänks bort eller slängs i containern som
kommer i april, vi återkommer med datum.
Mal i husen
Vi har fått mal i en del av husen. När du ändå
städar i ditt förråd kan du passa på att se över så
att eventuella textilier inte är angripna. Om du
upptäcker skadedjur i din bostad eller i
gemensamma utrymmen, skicka ett mejl till
info@gnejsen2.se. Vi behöver veta hur
omfattande problemet är för att bli av med dem.

Fönsterrenoveringen, status
Vid slutinspektionen hittades en del fel som ska
åtgärdas, enligt inspektören var det dock inget
ovanligt. Penselkompaniet åtgärdar i slutet av
mars/början av april, arbetet är till viss del
väderberoende så förseningar kan förekomma.
Penselkompaniet kontaktar själva boende i de
lägenheter dit de behöver tillträde.
Snabbtvättstugan
Du vet väl att vi har en obokningsbar
tvättmaskin och torktumlare under hus 46/48?
Dörren är märkt med tvättstuga. Om maskinen
är färdig är det okej att ta ut din grannes tvätt
och lägga den i tvättkorgen. Städbolaget städar
en gång i veckan, men precis som vanligt gör vi
förstås rent efter oss själva när vi använt den.
Grovsoprummet
Vad som får slängas i grovsoprummet står
tydligt angivet ovanför varje kärl. Vik ihop och
platta till kartonger och förpackningar.
Batterier, glödlampor och miljöfarligt avfall ska
till miljöstation. Det finns en i korsningen Torkel
Knutssonsgatan och Bastugatan, ca. 10 minuters
promenad från oss.
Läs mer: shorturl.at/lANY1
Övernattningslägenhet
Vi har i flera år talat om att skapa en
övernattningslägenhet för föreningen. Nu har en
hyresrätt i lämplig storlek blivit ledig och vi
jobbar med att få möbler, administration och
bokningssystem på plats. Har du möbler,
köksutrustning eller annat du vill skänka? Mejla
i så fall styrelsen. Vi återkommer med mer
information när den går att boka!

God fortsättning
önskar styrelsen

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

