Infobrev november 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

Bygglov för balkonger
Vi har glädjen att meddela att föreningen erhållit bygglov för inglasning av balkongerna på
höghusen. Den tekniska lösning som gäller är fabrikantoberoende och styrs av typ av
konstruktion. Mer om hur den konstruktionen ser ut och exakt vilka lägenheter som
omfattas av bygglovet kommer i ett separat informationsbrev.
Observera att byggnationer och förändringar av fastigheten kräver en godkänd
renoveringsansökan innan arbete får starta.

Nytt avtal för bredband
Det nya avtalet för bredband ger varje lägenhet en kapacitet på 1000/1000 Mbit/s mot
tidigare 100/100 Mbit/s. Priset är oförändrat 140 kr per månad. Lösningen erbjuder också
IP-telefoni för den som vill teckna avtal. Mer information om avtalet kommer i separat
informationsbrev.

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

Sopnedkast
Informationen om sopnedkasten kommer kompletteras med skyltar i trapphusen.
Skyltarna kommer innehålla instruktioner om hur man felanmäler ett stopp i sopsystemet.
Vi boende kan själva minska antalet stopp i systemet genom att alltid förpacka soporna i
en försluten påse.

Snön kommer
Förr eller senare kommer snön även till Lönnparken. Vi ber er ta en titt på era cyklar så de
är parkerade vid cykelställen och inte utgör hinder för snöröjning.

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

måndag 25
måndag 30
måndag 27

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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