Infobrev april 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 mellan 10.00 och 13.00 kör vi vår årliga städdag på gården. Några av de
uppgifter vi ska utföra är:
•
•
•
•
•

Plocka skräp
Demontering ljusslingor
Ställa fram utemöbler
Sopa runt sandlådorna
Skruva fast lösa delar på staket och liknande

Föreningen bjuder på kaffe, saft och varmkorv.
Du som har förslag på fler arbetsuppgifter eller har andra idéer om städdagen får gärna
höra av dig på styrelsen@lonnparken.se .

Tömning av gårdens papperskorgar
Som vi berättat tidigare tömmer föreningen numera gårdens papperskorgar i egen regi för
att minska kostnaden. Fram till stämman är det en enskild styrelsemedlem som sköter
detta men sedan behöver vi vara fler som hjälper till. Ett lämpligt intervall för tömning är
en gång per vecka strax före helg. Arbetet tar 15-20 minuter.
Du som tycker detta är ett bra sätt för föreningen att spara pengar och vill bidra med din
tid hör av dig till styrelsen@lonnparken.se eller så lägger du ett meddelande i föreningens
brevlåda i samlingslokalen. Du ska inte vara rädd att åka på ett tungt ansvar, vill du ta
enstaka rundor är det också välkommet.

Gymmet som träffpunkt
De av oss som är hurtiga (och förståndiga) nog att besöka gymmet nästgårds berättar att
en extra kul grej är att så många grannar tränar där. Gymmet börjar fylla funktion som en
träffpunkt så det är ytterligare en anledning för oss som inte varit där ännu att göra slag i
saken.
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Tyck till!
Med appen ”Tyck till” kan du tycka till om Stockholms trafik- och utemiljö direkt i mobilen.
Exempelvis kan du göra en felanmälan när du vill, var du vill. Styrelsen har testat appen
på ett fall av skadegörelse och fick bra respons från staden. Ta chansen du också att
hjälpa din stad att hålla din närmiljö snygg och trygg! Läs mer om appen och hur du
använder den här:
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Felanmalan-och-synpunkter/tycktillapp/

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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