Infobrev augusti 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

Dalendagen
Söndag 8 september är det Dalendagen. Det innebär att vi på vår gård, och elva andra
gårdar i Dalen, anordnar gårdsloppis. Rensa ut förrådet och ställ ut ett bord på gården
mellan 11.00 och 16.00. Du kan ställa bord där du önskar så länge du håller dig inne på
gården.
Barnen bjuds på aktivitet mellan 12.00 och 14.00 då det kommer en underhållare som
erbjuder ansiktsmålning och ballongfigurer.
Tidningen Mitt i Söderort kommer publicera ett reportage om denna dag vilket vi hoppas
ska kunna locka ännu fler besökare. Sprid informationen till vänner och arbetskamrater.
www.facebook.com/loppisidalen

www.loppis-i-dalen.se

Städdag
På förmiddagen lördag 5 oktober hjälps vi åt att städa och göra fint på gården. Mer
information om detta kommer i nästa infobrev.
Apropå städa så är cigarettfimpar på gården ett återkommande ämne. Vi har ett gemsamt
ansvar för miljön på gården. Du behöver inte känna dig som en polis bara för att du på ett
trevligt sätt påpekar för en annan boende det olämpliga i att kasta fimpar på marken.

Felsökning bredband
Hemsidan har ett uppdaterat avsnitt om hur du felsöker om bredbandet krånglar. Du hittar
avsnittet i menyn under Boendeinfo/Bredband, kabel-TV.

Byte luftklockor
Om du undrar varför vi har rörmokare från MF-Rör på gården är det byte av luftklockor
som pågår. Bara de som bor i lägenheter i värmesystemets högpunkter är berörda.

Sparad energi är sparade pengar
Vädringsfönster är bra men vi ber er att använda dom för snabb vädring för att kyla ner
och fräscha upp inneluften. Vädringsfönster som står öppna stora delar av året, eller rent
av året runt, drar energi i onödan. Det kostar föreningen många tusen kronor per år.
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Hämtning av grovsopor
Hämtning av grovsopor sker sista måndagen i månaden:
Augusti:
måndag 26
September: måndag 30
Oktober:
måndag 28
Hämtningen sker mellan kl 18.00 och 19.00 vid 95:ans vändplan. Eller tills lastbilen
är full. Kom ihåg att återvinningsmaterial som exempelvis förpackningar av wellpapp
inte omfattas av denna service.
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.

BRF Lönnparken • Grusåsgränd 47-139 121 30 Enskededalen • Orgnr 769616-9957 • Tfn 073-891 69 42

