Infobrev juni 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 genomfördes i en positiv anda och bjöd på konstruktiva
diskussioner. Styrelsen vill tacka alla deltagare för en riktigt bra stämma.

Nya styrelsen
Den nya styrelsen som valdes på stämman har konstituerats:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot nr 1
Ledamot nr 2
Ledamot nr 3
Suppleant nr 1
Suppleant nr 2
Suppleant nr 3

Michael Forsberg
Terje Òitspuu
Per-Olof Klarström
Anna Carlidus
Nils Lundgren
Anton Yman
Nicolina Valente
Andreas Sundkvist
Mats Lundqvist

Alla medlemmar når du på: styrelsen@lonnparken.se

Trasig gunga
Gungan för småbarn är trasig och därför demonterad. Ny gunga är beställd.

Byte av avgasare
Vi har efter ett läckage med vattenskador som följd insett att det är dags att byta alla våra
automatiska avgasningsventiler på värmesystemet. Dom är helt enkelt för gamla och
riskerar att springa läck. Ventilen sitter i högpunkten på varje värmestam. Ventilen nås
genom en befintlig lucka. De boende som berörs kommer aviseras av entreprenören
MF-Rör. Arbetet är inte speciellt omfattande per lägenhet och vi hoppas att ni inte
kommer uppleva detta som någon större störning.

Driftstopp i sopsystem
Ibland blir det ”köbildning” av soppåsar i sopnedkasten. Detta beror i regel på tillfälliga
driftstopp i områdets underjordiska sopsystem. Om du står där med händerna fulla med
soppåsar men inte får ner dem i sopnedkastet kan du gå vidare till nästa sopnedkast inne
på gården. I regel är det inte stopp i alla nedkast samtidigt. Vi vill också påminna om att
pizzakartonger och annat spretigt avfall lätt orsakar dessa driftstörningar. Packa soporna i
en påse så fungerar systemet bra.
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Facebook
Lönnparken har numera en sida på Facebook: https://www.facebook.com/groups/lonnparken/
Syftet är att den ska främja sammanhållning, trivsel och aktiviteter. Vi hoppas att den ska
bli en kanal för information och meddelanden av mer informellt slag och fungera som
plattform för medlemmar som vill ta initiativ till aktiviteter, tipsa om alla möjliga saker som
bra recept, trevliga butiker/restauranger i närområdet m.m.
Mer formell information kommer fortsättningsvis publiceras på www.lonnparken.se som
tidigare.
En inbjudan per mejl har skickats ut.

Skärmtak
Styrelsen vill påminna att information om det beviljade bygglovet för skärmtak ligger här:
http://lonnparken.se/web/page.aspx?refid=44

Hämtning av grovsopor
Dessa datum sker hämtning av grovsopor under sommaren 2014
Juni:
måndag 24/6
Juli:
ingen hämtning
Augusti:
måndag 26
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.

Vi påminner om att detta infobrev mejlas ut i digital form samt sätts upp vid
anslagstavlorna vid tvättstugan samt vid 91:an port.
Under juli månad kommer inget infobrev. Nästa brev kommer i augusti.

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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