Infobrev december 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

Styrelsen vill tacka för det gångna året och samtidigt påminna om att Valberedningen har
påbörjat sitt arbete. Anmäl ditt intresse till valberedningen@mattiasholgersson.com eller
lägg en lapp i brevlådan hos Mattias Holgersson, Grusåsgränd 137.

Motioner senast 1 februari
Kom ihåg att lämna dina motioner inför årsstämman. E-posta eller lämna i föreningens
brevlåda. Utformningen i sig är inte jätteviktig men läs på hemsidan på
Om föreningen/Stämmor/Motioner hur du bäst skapar din motion.

Glöggfikat på 5-årsjubilerandet
Föreningen tackar Nicolina och Kicki som arrangerade och alla boende som närvarade
för en stunds begrundande över att föreningen redan hunnit bli fem år.

Snöröjning
Förra säsongens goda erfarenheter gjorde att styrelsen beslutade förlänga
snöröjningsavtalen för mark och tak med Svenska Gräs. Föreningen fick en bra mix av
pris och kvalitet med den entreprenören.

Ordförandemöte
Årets första ordförandemöte lovade gott inför fortsatt samarbete mellan Dalens föreningar.
En Facebooksida och ett gemensamt dokumentbibliotek ska tillsammans med tätare
möten ge bättre förutsättningar att driva gemensamma projekt och dela erfarenheter.
Nästa möte hålls 10 februari och då tar vi första stegen mot mer konkreta planer. Läs mer
på hemsidan under Nyheter.

Föreningens fastighetsförsäkring
Efter upphandling och utvärdering beslutade föreningen att sluta avtal med Trygg Hansa.
Vi påminner samtidigt alla om att bostadsrättstillägg inte ingår i föreningens försäkringsskydd utan tecknas av den enskilde. Läs mer om det på hemsidan.

Spolning vecka 4, 19-23 januari
Det har blivit dags för underhållsspolning av spillvattensystemet. Entreprenören
Lybeck aviserar en vecka innan arbetet påbörjas.

Fönsterrenoveringen
Renoveringsarbetet är inte fullständigt ännu och återupptas i april när det är säsong
igen. Föreningen aviserar berörda när vi har exakt datum.
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Håll rent
För allas trevnad och för brandrisken är det viktigt att hålla rent och inte lämna sopor
och annat skräp i trapphus eller på gården. Det är inte heller tillåtet att dumpa skräp
på vändplanen.

Brandsäker jul
Ta hand om dig och dina grannar genom att hålla kontroll på dina julljus. Testa att
dina brandvarnare fungerar som de ska.

Hämtning av grovsopor 2014
Måndag 29 december
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.

God Jul och Gott Nytt År!
/Styrelsen
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