Infobrev Augusti 2012 – Nyheter och information från styrelsen
Nu är de flesta tillbaka efter semestrarna, skolorna drar igång och så även Lönnparkens Infobrev
som fortsättningsvis kommer att komma ut efter varje styrelsemöte för att rapportera om vad
som
som har hänt och vad som är på gång. För de allra senaste nyheterna se även www.lonnparken.se
Boendemöte 27 augusti
Glöm inte att boka in den 27 augusti om du är intresserad av att veta mer om möjligheterna att
bygga tak över din uteplats och glasa in din balkong. Som beslutades på stämman kommer de
som vill kunna söka ett gemensamt bygglov för tak/inglasning. Vi ses kl 19 00 27/8 i
föreningslokalen. Deltar gör även Nesto Arkitektur.
Nya Trädgårdsgruppen
För er som har missat nyheten på hemsidan så kan vi berätta att vi numera har en
trädgårdsgrupp på Lönngården. Gruppen bildades i somras men har redan hunnit göra sitt första
jobb. Nya blommor är satta i blompottorna och 3 stycken jasminbuskar, samt gräsmatta är
anlagt utan för 119, se bild nedan. Det blev fantastiskt fint!
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Pengar att spara
Initiativtagare till trädgårdsgruppen var Elisabeth Christoffersson och hittills består den av 8
medlemmar. Eftersom trädgårdsarbete i vanliga fall är något som måste lejas bort bidrar
gruppen inte bara till en vackrare gård. När vi gör saker själva och lär känna varandra, sparar vi
dessutom en hel del pengar. Styrelsen vill därför än en gång tacka alla i Trädgårdsgruppen för
deras engagemang.
Ytterligare förbättringar finns självklart planerade och vi lägger ut bilder allt eftersom arbetet
fortskrider. Skulle du vilja vara med i trädgårdsgruppen så mailar du till tradgard@lonnparken.se
Hantverksgrupp på gång
På gång framöver är även en hantverksgrupp
och Mats i styrelsen kommer vara drivande för
att få igång den gruppen. Vill du vara med? Lägg
ett mail till styrelsen@lonnparken.se. Tanken är
att vi själva kan utföra enklare hantverksjobb
som laga staket, måla och allt annat småfix.
Ekonomifrågor
Inom kort kommer styrelsen besvara inkomna
frågeställningar som rör föreningens ekonomi. Den
anonyma frågeställningen som kom upp på
årsstämman har nu med en avsändare inkommit
till styrelsen. Det kommer ske brevledes eller genom ett boendemöte. Styrelsen återkommer
snart med mer information.
Kommande lägenhetsförsäljningar
lägenhetsförsäljningar

Inom kort kommer föreningen att sälja två nya lägenheter. En (2:a) är klar för försäljning
och kommer att läggas ut på hemnet innan helgen. I den andra (3:a) pågår fortfarande
renovering. Båda renoveringarna är utförda/utförs av Edman Bygg.
Lampor vid
vid ingångarna
Vid ingångarna till Lönnngården sitter lampor som ska användas för att belysa gårdens
välkomstskyltar. Idag finns däremot inte själva skyltarna på plats, men de kommer inom
kort, vi avvaktar bygglovsansökan.
Samarbetsmöte för Dalens bostadsrättsföreningar
bostadsrättsföreningar
Den fjärde september är det återigen dags för alla ordföranden och intresserade
styrelsemedlemmar i Dalens bostadsrättsföreningar att träffas för att diskutera
förbättringar, samarbetsmöjligheter och utbyta erfarenheter. Den här gången träffas vi hos
Plommongården.
Fastighetsinfo
 Vattenskador: Tyvärr har föreningen problem med tre vattenskador som står under
utredning. Hur omfattande dessa är återstå att se.
 Fjärrvärme och vatten: Styrelsen har inlett arbetet med att se över gårdens fjärrvärmeoch vattenkostnader som är alltför höga. Tänk på att nu blir det kallare så stänga
fönster och balkonger på kvällarna.
 Taken: Måleriet av taken är som ni har märkt äntligen klart, men styrelsen har fortsatt
kontakt med företaget för att justera vissa detaljer innan projektet helt kan läggas till
handlingarna.
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Datum för grovsopor – Hämtningsdagar 2012
Dessa dagar kommer en lastbil och hämtar grovsopor:
Måndag 27 aug
Måndag 24 sep
Måndag 29 okt
Måndag 26 nov
Hämtningen sker mellan kl 18.00 och 19.00 vid 95:ans vändplan. Eller tills lastbilen är full.
OBS: Finns det ingen lastbil eller representant från styrelsen på plats är det förbjudet att ställa skräp
ute på gården. Det är ett lagbrott enligt miljöbalken kapitel 30 paragraf 15 och en polisanmälan kan
upprättas.

Vill du ha kolla på det som händer i Brf Lönnparken? Se till att ofta besöka www.lonnparken.se
Skulle du vilja ha detta och
och framtida nyhetsbrev digitalt?
Anmäl dig på boende@lonnparken.se
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