Infobrev januari 2016
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
Vill du komma i kontakt med styrelsen så skickar du ett mail till: styrelsen@lonnparken.se
Branden
Erlandsson Bygg håller nu på och river för att sedan återställa efter skadan.
Uppfräschning av trapphusen
En målerifirma har fräschat upp i trapphusen och bättrat på väggarna med färg. Det som återstår
är de trappräcken där färgen har nötts bort.
Småarbeten på gården fortgår.
Hyresrätt till salu
Inom kort kommer en hyresrätt, 2:a, att säljas på gården. Det innebär ett tillskott i föreningens
ekonomi.
Brandvarnare
T&T har fått i uppdrag av styrelsen att göra en inventering av brandvarnare i hyreslägenheterna.
Stopp i sopnedkasten
Vi har haft många stopp i sopnedkasten den senaste tiden. Detta innebär stora kostnader för föreningen
eftersom T&T vid felanmälan måste kalla in Ervac för att tömma. Mycket viktigt att tänka på att INTE
slänga skymmande föremål som lätt fastnar. I samband med detta har det även ställts hushållssopor
(och även grovsopor!) som snabbt blir en större hög, nedanför sopnedkasten. Detta är absolut förbjudet. Om det är stopp där man brukar slänga, kolla även i de andra sopnedkasten på gården om det går
att slänga där istället. Förutom att det ser skräpigt och fult ut, så drar soporna drar till sig skadedjur och
är en brandfara.
Bortforsling av grovsopor som ställts i källargångarna är också en kostnad som föreningen får bära.
Tvättstugan
Ett av torkskåpen är utbytt till ett nytt. De andra kommer att bytas löpande.
Motioner till årsstämman senast 1 februari!
Det är dags att börja fundera över goda idéer som gör vår förening bättre. Har du
idéer och förslag ska du skriva en motion till årsstämman.
Motionerna ska vara inlämnade senast 1 februari till styrelsen. Gå in på lonnparken.se och klicka
på ”Om föreningen” och sedan på ”Stämmor”. Där hittar du länken ”Motioner”.
(Direktlänk: http://lonnparken.se/web/page.aspx?refid=36&hlt=motion)
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Grovsopor
Datum för hämtning av grovsopor (Obs att det är tisdagar!):
Tisdagen den 29 mars
Tisdagen den 31 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 på exempelvis Garagevägen eller Bersågränd 1.
OBS! Finns det ingen lastbil eller representant från styrelsen på plats är det förbjudet att
ställa skräp ute på gården.
Bästa hälsningar/
Styrelsen
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