Infobrev augusti 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

Fönsterrenovering
Fönsterrenoveringen startar den 8 september. Först ut är lägenheterna i port nr 93. Mer
information får du på hemsidan och i ditt brevinkast. Den som är nyfiken på hur ett
renoverat fönster kommer se ut kan titta på ett provparti som målas i samlingslokalen.

Dalendagen
Söndagen den 7 september arrangeras loppmarknader på gårdarna i Dalen. Som det
ser ut nu blir det loppis på samtliga gårdar i Dalen! Det kommer även att hända andra
saker på gårdarna; musik, mat, barnaktiviteter, hoppborgar mm. Öppettiderna är 11-16.
Syftet med Dalendagen är att locka hit stockholmarna och visa upp Dalen från sin absolut
bästa sida. Besökarna får anledning att gå mellan alla våra vackra gårdar och se hur fint
och trevligt det är i Dalen. Samtidigt bygger vi gemenskap bland de boende.
Samordnare för Dalendagen är Michael Forsberg. Han nås på michael@sillviken eller
073-433 91 10. Gör gärna dagen känd genom www.facebook.com/loppisidalen

Presentation av arbetsgrupperna
På stämman anmälde sig många till våra arbetsgrupper här på gården. Jättekul att så
många visat intresse! Vi har fyra arbetsgrupper och de ser ut som följer:
Laga/fixa
Aaron Mach
Anna Carlidus
Mikael Forsberg
Trädgård
Elin Sahlmark
Elisabeth Christoffersson
Karl Robert Pettersson
Philip Issadounene
Elisabeth Kozlic
Johanna Envall
Miljö
Pia Berg
Sophia Bäck
Elin Sakmark
Elizabeth Kozlic

Asfaltsprojekt
Aaron Mach
Pia Berg
Kikki Edholm
Conny Edholm
Andreas Öberg
Anna Carlidus
Johanna Envall
Osiel Ibanez
Fahro
Nicolina Valente
Nils Lundgren
Anton Yman
Michael Forsberg

Styrelsen riktar ett stort och varmt tack till er alla och önskar lycka till med arbetet!
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Gemensam grill
För att väderskydda vår nya fina grill kommer den att förvaras i förrådet i port 89. Den
som vill låna grillen skriver till tradgard@lonnparken.se eller ringer på styrelsens telefon
073-891 69 42 så ser vi till att grillen görs tillgänglig.

Hämtning av grovsopor 2014
Hämtning av grovsopor sker:
December: 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.
Med önskan om en skön höst!
Styrelsen
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