Infobrev mars 2014 – 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

Vårstädning
Lördag 26 april kör vi en städdag på gården. Vi plockar fram utemöblerna, tar ner
ljusslingorna och städar. Mer information om tider och aktiviteter i nästa informationsbrev.

Takarbeten
En oberoende inventering kommer ske av våra tak, så om ni ser människor på taken är
det i sin ordning. Under vecka 19 till vecka 22 kommer garantiarbeten utföras på taken.

Bredbandet
Vårt uppgraderade bredband är i drift. Du kan behöva se över din router för att få ut
maximal kapacitet. Kontakta i så fall Stokabs kundservice på telefon 08-508 30 250 för
information. Dom kan också upplysa dig om villkor för de IP-tjänster som erbjuds.

Besiktning loftgångar
Styrelsen tackar för gott samarbete och förståelse för vårt arbete med att besikta
loftgångarna för att hålla dessa fria från hinder.

Besiktning hyreslägenheter
Hyreslägenheterna är färdigbesiktade. Resultatet arbetas nu in i underhållsplanen.

Datum för stämma
Processen inför stämman är i full gång. Revisorer, förvaltare och bank arbetar fram våra
dokument. Så snart vi kan garantera att dokumenten är klara kallar vi till stämma enligt
stadgarna.

Inglasning av balkong
Som vi informerat om har föreningen fått ett godkänt generellt bygglov för att glasa in
balkonger. Läs mer om det på hemsidan och önskar ni glasa in balkongen tar ni kontakt
med Nils Lundgren i styrelsen på nils@lonnparken.se. Gäller de i höghusen (nr 89-95)
som har balkong.

Hämtning av grovsopor 2014
Hämtning av
April:
Augusti:
December:

grovsopor sker:
måndag 28
måndag 25
måndag 29

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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