Infobrev september 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

Städdag
Klockan 09.30 lördag 5 oktober startar vi höstens städdag med att föreningen bjuder på
frukost i samlingslokalen till alla som är sugna på att snygga till gården. Klockan 10.00
drar vi igång arbetena ute på gården. De aktiviteter som är planerade är:
-

Löksättning
Bära undan utemöbler
Montera julbelysning
Staketlagning

Ni som vill vara med på frukosten anmäler er senast 3 oktober på
nicolina@lonnparken.se för att underlätta inköp.

Din försäkring
Från och med 2013-12-01 upphör föreningens bostadsrättstillägg att gälla. Detta i
enlighet med beslut på stämman. Bostadsrättstillägg är ett tillägg till den vanliga
hemförsäkringen som ger skydd för fast inredning. Det vill säga ersättning för skador på
egendom i lägenheten som du själv ansvarar för, t.ex. golv, tapeter och innerdörrar.
Sedan ombildningen har bostadsrättstillägg betalats av föreningen för alla lägenheter. Det
upphör nu och det är varje medlems skyldighet att se till att man har ett försäkringsskydd
som omfattar ett bostadsrättstillägg.

Snöröjning
Föreningen har, efter jämförelse av offerter och referenser, bytt entreprenör till Svenska
Gräs. Kontraktet är skrivet med löpande budget, entreprenören röjer i samråd med
föreningen och rapporterar alla röjningar. Vi tror att detta är bra för föreningens ekonomi
och miljön på gården.

Facebook
Lönnparken har en sida på Facebook: https://www.facebook.com/groups/lonnparken/
Ta chansen och använd den sidan för att förverkliga dina idéer om hur Lönnparken ska
vara.

Besiktning
1 oktober besiktas uteplatserna. Berörda är informerade.
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Dalendagen
Det var gott om besökare och många säljare i den 8:e september och tillsammans med
ett strålande väder blev Dalendagen något av en succé. Tack till alla er som engagerade
er i organiserandet och alla er som passade på att kränga lite prylar, mat och fika.
Reaktionerna hos besökare och boende var mycket positiva så det finns hopp om
Dalendagen 2014 också!

Trädgårdsgruppen
Säsongen för trädgårdsgruppen går obönhörligen mot sitt slut. Vi tackar för ett bra jobb
denna gång och ser fram emot nya tag våren 2014. Vi vill ha fler engagerade medlemmar
i vår trädgårdsgrupp. Vill du vara med och påverka hur trädgården ser ut och sköts om?
Tveka inte att kontakta Anton Yman (anton@lonnparken.se) som ansvarar för
trädgårdsgruppen.

Hämtning av grovsopor
Hämtning av grovsopor sker sista måndagen i månaden:
September: måndag 30
Oktober:
måndag 28
November: måndag 25
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.
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

