Infobrev januari 2015 – 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

Spolning vecka 4, 19-23 januari
Entreprenören Lybeck kommer att samla in nycklar från de boende på morgonen.
Återlämning av nycklar sker samma kväll hos Per-Olof Klarström i nr 85. Varje boende
är skyldig att lämna ifrån sig nycklar till sin lägenhet. Detta för att arbetet ska kunna
genomföras så smidigt som möjligt och i den takt och ordning entreprenören finner
lämpligt.

Ordförandemöte
Nästa ordförandemöte äger rum tisdag den 10 februari. Har du någon fråga eller annat
som du vill att PeO tar upp? Mejla i så fall till per-olof@lonnparken.se Mer om dessa
möten finns att läsa på hemsidan under Nyheter.

Motorfordon på gården
Enligt tidigare beslut som styrelsen tagit vill vi påminna om att inga motorfordon får
varken framföras, förvaras eller parkeras på uteplatser eller på gården.

Motioner senast 1 februari
Kom ihåg att lämna in 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.

Yoga
Styrelsen har beslutat att hyra ut samlingslokalen till företaget YesYoga en kväll i
veckan. YesYoga kommer att hålla en yogaklass i vår samlingslokal på måndagar
kl 20.15 med start den 19 januari. Alla boende är välkomna! Priser och övrig
information finns att läsa på www.yesyoga.se

Ung, motiverad och ambitiös
Med anledning av de oroligheter som sker i Enskededalen har en ideell förening
bildats, Ung, motiverad och ambitiös. Syftet är att öka tryggheten för de boende och
genom olika typer av aktiviteter och engagemang få ungdomarna att känna sig som
en del av samhället och öka förståelsen för destruktiva handlingars konsekvenser.
Föreningen vill skapa en grannsamverkan där alla känner alla och ingen behöver
känna sig otrygg. Är du intresserad av att delta i deras arbete? Skriv till
styrelsen@lonnparken.se så förmedlar vi en kontakt.

Grovsopor
Inga nya datum för hämtning av grovsopor finns för närvarande men vi meddelar så
snart vi har beslut.
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