Infobrev Maj 2013 – Nyheter och information från styrelsen
Lönnparkens Infobrev kommer ut ca en gång per månad, för att rapportera om vad
som har hänt och vad som är på gång inom föreningen. Skulle du vilja ha detta och
framtida nyhetsbrev digitalt? Anmäl dig på boende@lonnparken.se För de allra senaste
nyheterna se även www.lonnparken.se

Årsstämma
Årsstämman för Brf Lönnparken kommer att äga rum onsdag den 29 maj, kl 18.00 i
Lönnparkens träfflokal. Kom ihåg att ha ditt lägenhetsnummer till hands när du registrerar
dig. Lönnparkens lägenhetsnummer är på 3 siffror och går från nr 533 till 636. Kan du inte
komma så skicka gärna en representant med fullmakt. Kallelse och dagordning har
skickats ut per post.

Städdagen
Tack för trevlig städdag! Vi uträttade mycket och stämningen var god. Trivselaktivitet
efterfrågades vilket bekräftar att tidigare trivseldagar har varit uppskattade. Vi återkommer
med nyheter om gemensamma aktiviteter inför hösten längre fram. Glöm inte Dalen
Dagen 8 september. Mer info kommer.

Trädgårdsentreprenör
Ny trädgårdsentreprenör har upphandlats. En nyhet är att föreningen av besparingsskäl
inte kommer att beställa skötsel och rensning av de små rabatterna utanför uteplatserna.
Vill man ha hjälp att plocka bort ogräs eller dyligt kan man kontakta Trädgårdsgruppen för
råd eller hjälp: tradgardsgruppen@lonnparken.se

Bygglovet
Bygglovet för uteplatserna har beviljats av Stadsbyggnadskontoret. Alla berörda är
informerade. Önskas mer information om detta kontakta Nils på nils@lonnparken.se.
Ritningar kommer att finnas tillgängliga på stämman.

Trivselregler
Sommaren närmar sig äntligen och det lockar och inbjuder till mer aktivitet utomhus för
både vuxna och barn. För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär finns det några
enkla, men viktiga trivselregler. Trivselreglerna står på hemsidan ”information A-Ö” samt
under ”ordningsregler”. Läs igenom dem noggrant. T.ex. när det gäller ljudnivå:
”Ett riktmärke är att det ska vara en "normal" ljudnivå efter kl 20.00 och efter 22.00 ska
det vara tyst, oavsett veckodag”
Det är i grunden enkelt: visa hänsyn och respekt för varandra och tänk på att inte alla har
semester samtidigt.
Vid klagomål på störning ta först kontakt med vederbörande som första åtgärd. Om detta
inte hjälper kontakta störningsjouren. Brf Lönnparkens störningsjour: 08-551 188 50

Hantverksgruppen
Har du synpunkter eller vill anmäla mindre fel som du tror att vi i föreningen kan åtgärda
själva med varandras hjälp, prova att kontakta Hantverksgruppen: laga@lonnparken.se
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Hämtning av grovsopor
Dessa datum sker hämtning av grovsopor under vår/sommar 2013
Måndag 27 maj samt måndag 24 juni. Inget under juli månad.
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.
Infobrev
Vi påminner om att detta infobrev mejlas ut i digital form samt sätts upp vid
anslagstavlorna vid tvättstugan samt vid 91:an port.
Vi ser fram emot Årsstämman samt passar på att önska en fin Pingsthelg!

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 framtida nyhetsbrev digitalt?
Anmäl dig på boende@lonnparken.se
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