Infobrev oktober 2013 – Nyheter och information från styrelsen
Lönnparkens
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

Vinterloppis
Linda Karlsson vill gärna arrangera en loppis i föreningens samlingslokal innan jul. Men
hon behöver två personer till som engagerar sig i detta, gärna fler. Du som vill vara med
och planera och arrangera eller har bra idéer du vill dela med dig av till Linda får gärna
kontakta henne på linda.mach.karlsson@hotmail.com eller 073-9292097. Passa på att
rensa ut inför det nya året och göra lite extra pengar samtidigt som vi åstadkommer en
trevlig julloppis.
Du som vill delta svarar Linda senast 12 november.

Egna initiativ
Apropå Lindas initiativ vill vi uppmuntra till fler. Samlingslokalen lånas naturligtvis ut gratis
till öppna projekt som är riktade till hela gården. Använd också vår Facebooksida för att
samarbeta och sprida information. Senast har Osiel delat med sig av fotografier som visar
hur fin vår gård är.

Valberedning
Valberedningen har kommit igång med sitt arbete. Du som vill komma i kontakt med
gruppen kan nå den på valberedningen@mattiasholgersson.com.

Bredbandsavtal
I enlighet med beslut på stämman är avtalet med Stokab uppsagt från årsskiftet.
Styrelsen arbetar på flera alternativ för att nå ett attraktivt avtal när man väger in pris,
prestanda, service och bekvämlighet för den boende.

Ordförandemöte
Den femte november träffas alla ordföranden (eller representanter för dessa) för
föreningarna i Dalen för diskussioner. Några mål är att samordna snöröjning och
undersöka möjligheter till gemensam upphandling.

Bilåkande på gården
Vissa gårdar i Dalen börjar få problem med bilåkande inne på gården. Vi vill förekomma
detta genom att uppmuntra alla att påtala för en eventuell bilförare att det helt enkelt är
förbjudet.

Vi vill ha fler prenumeranter
En ganska hög andel av de boende har anmält en e-postadress för mottagande av
nyhetsbrev i digital form. Styrelsen tror att det är vårt mest effektiva verktyg för att
informera om vårt arbete och om enskilda initiativ och projekt. Anmäl dig på
boende@lonnparken.se. Din adress kommer inte lämnas till tredje part utan stannar i
vår e-postlista.
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Gym som ny granne
Flera av er har säkert sett att arbete pågår med att iordningställa ett gym i lokalen vid
torget mellan oss och Körsbärsgården. Gymmet kommer öppna 25 januari. Helt i rätt tid
för dig att uppfylla dina nyårslöften, eller hur?

Städdagen
Lördag 5 oktober höll föreningen städdag. Uppslutningen var ganska god och vi hade
trevligt tillsammans och fick uträttad det vi förutsatt oss. Tack till alla medverkande!

Hämtning av grovsopor
Hämtning av grovsopor sker sista måndagen i månaden:
November:
December:

måndag 25
meddelas i nästa nyhetsbrev

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.
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Ditt hus i flygvy (Foto från ttf.se)
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