Infobrev september 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

Dalendagen
Dagen bjöd på vackert väder och många besökare. Stort tack till alla som engagerade sig
så att dagen blev en lika stor succé som förra året!

Foto: https://www.facebook.com/loppisidalen

Andrahandsuthyrning
Frågan om andrahandsuthyrning av bostadsrätt har aktualiserats. För att få hyra ut sin
bostadsrätt i andra hand måste först en ansökan skickas till T&T som sedan kontaktar
styrelsen för godkännande. Blankett finns att ladda ner från T&T:s hemsida.

Gårdens papperskorgar
Papperskorgarna på gården tömmer vi boende själva för att spara på utgifterna. Så här
gör du som vill bidra: Ta ur påsen och knyt ihop den ordentligt. Kasta påsen i något av
våra sopnedkast. Du kan behöva trycka ihop påsen med foten för att den inte ska riskera
fastna i sopnedkastet. Montera en ny påse i korgen, nya påsar ligger i botten av korgen.
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Höststädning
Den 8 november kl 10.00–12.00 är det dags för höststädning av gården. Vi krattar löv,
sätter upp lampor i träden och gör fint inför kommande vinter. Styrelsen bjuder på enkel
fika. Varmt välkommen!

Märk din cykel!
Före den 8 november behöver alla cyklar, både i cykelrummet och på gården märkas
med lägenhetsnummer. Detta för att vi lättare ska kunna ta bort gamla cyklar utan ägare
och skapa mer plats i cykelrummet. Sätt en lapp på pakethållaren med ditt
lägenhetsnummer så får den stå kvar.

Fönsterrenovering
Fönsterrenoveringen är i full gång och pågår till 28 november 2014. Föreningen
informerar kontinuerligt på vår hemsida under rubriken Fönsterrenovering.
Arbeten utförs i turordning enligt:
Hus 192, # 89
Hus 193, # 91
Hus 194, # 93
Hus 195, # 95
Hus 196
Hus 197
Hus 198
Hus 191
Hus 190
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Omfattning
 Alla fönster med löst fönsterkitt tas till verkstad för omkittning.
 Sprucket trä lagas.
 Rötskadat trä byts.
 Sprucket fönsterglas och läckande isolerglas byts.
 Spanjoletter och gångjärn smörjs.
 Hela fönstret utom insida karm laseras i entreprenaden, se röd markering på bild. I de
fall karmens insida redan är målad blir den alltså inte övermålad. Den kommer heller
inte att målas av entreprenören.

Har du frågor?
Alla frågor mejlas till Styrelsen Brf Lönnparken, styrelsen@lonnparken.se
Det går också bra att ringa arbetsledaren på Söderorts Fönsterrenovering,
Alma Mesanovic 0701 699946.

Hämtning av grovsopor 2014
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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