Infobrev april 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

Vårstädning på gården
Nu på söndag den 26 april mellan kl 10 och 12 samlas vi och gör vårfint på gården. Vår
gemensamma grill tas fram och föreningen bjuder på grillkorv, kaffe, saft och bullar.
Varmt välkommen!

Årets stämma
Föreningens stämma kommer att äga rum den 26 maj 18.00 i föreningens samlingslokal.
Mer information och kallelse skickas ut separat i god tid före mötet.

Stamspolning
Endast en lägenhet återstår att spola sedan är arbetet avslutat. Tack för visat
tålamod och gott samarbete!

Fönsterarbetet
Entreprenören aviserar de lägenheter som återstår.
Övrigt som återstår är barnvagnsrummet och cykelförrådet och ett par källarfönster.
Styrelsen har tillsammans med entreprenören beslutat att renovera källarfönstren
utifrån, såvida inte glaset är sprucket. Detta för att berörda boende ska slippa rensa
förrådsväggen för att entreprenören ska komma åt att lyfta ur fönstren och ta dessa
till verkstaden, vilket blir både tids- och energikrävande. Målar vi utifrån kommer
fönstren i alla fall bli skyddsmålade och hålla många år till.
Styrelsen diskuterar också hur vi gör med överliggarna av trä på balkonger och
terrasser. De är i dåligt skick och skulle behöva bytas ut generellt. Vi återkommer när
beslut är taget.

Intresserad av styrelsearbete?
Det finns alltid möjlighet att bidra och det är viktigt att vi alla tar ett solidariskt ansvar
för vår gemensamma förening. Välkommen att anmäla ditt intresse till
valberedningen@mattiasholgersson.com eller lägg en lapp i brevlådan hos
Mattias Holgersson, Grusåsgränd 137.

Yoga!
Vi vill påminna om yogaklassen i vår samlingslokal på måndagkvällar kl 20.15.
YesYoga undervisar i hathayoga, en friare form av yoga. I hathayogan varvas
hundratals övningar och positioner med rörelse och motrörelse. Varje pass är unikt.
”Du behöver inte vara vig. Men risken finns att du blir”. Mer information finns på
www.yesyoga.se
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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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