Infobrev mars 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

Sopsugen avstängd 13–17 april
Under vecka 16 dvs 13–17 april kommer sopsugen att vara ur drift pga renovering.
Entreprenören kommer att lappa samtliga portar med mer information kring detta i
samband med denna avstängning. Fredagen den 10 april kommer det att ställas ut
containers runt hela området som ersättning under detta arbete. Var dessa kommer
bli placerade ser ni på bifogad karta, de blå ringarna är containers. Vi ber om
överseende under denna period men skulle det uppstå någon fråga kring detta så
vänligen kontakta entreprenörens ansvarige Janne Kull via telefon 08-775 32 00.

Spolning av stammarna
Tisdag den 31 mars utförs spolning av resterande lägenheter. Entreprenören
(Lybeck) aviserar de berörda innan arbetet påbörjas.

Intresserad av styrelsearbete?
Anmäl ditt intresse till valberedningen@mattiasholgersson.com eller lägg en lapp i
brevlådan hos Mattias Holgersson,Grusåsgränd 137.

Vårstädning av gården
Söndag den 26 april mellan kl 10 och 12 samlas vi och gör fint på gården inför våren.
Vår gemensamma grill tas fram och föreningen bjuder på grillkorv, kaffe, saft och
bullar. Varmt välkommen!

Hämtning av grovsopor 2015
Måndag 25 maj
Hämtningen sker mellan kl 18.00 och 19.00 vid 95:ans vändplan eller tills lastbilen är
full. De tar endast emot brännbart material, inte miljöfarligt avfall.
Återvinningsmaterial såsom wellpapp, tidningar, plast, färgat och ofärgat glas eller
metall omfattas inte av denna service utan ska slängas vid återvinningsstationerna
exvis på Garagevägen eller Bersågränd 1.
OBS! Finns det ingen lastbil eller representant från styrelsen på plats är det
förbjudet att ställa skräp ute på gården.
Med vänlighet
/Styrelsen
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