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Infobrev november 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.
Vill du komma i kontakt med styrelsen så skickar du ett mail till:
styrelsen@lonnparken.se.
Hej!
Bygglov klart!
Nu är bygglovet för terasserna äntligen beviljat. Bygglovet omfattar inglasning av samtliga
infällda takterasser på de låga husen mot gården.
Bygglovet har beviljats med stöd av 9 kap 30§, PBL (Plan- och bygglagen)
- Inglasningssystem utan synliga profiler ska användas.
- Inglasning ska göras på ett för byggnadens enhetligt sätt avseende glasstorlek,
glastjocklek samt glaskulör som ska vara klarglas.
- Inglasningen ska avgränsa spridning av brandgaser och får inte hindra åtkomligheten vid
utrymning.
Bygglovet upphör att gälla om första inglasningen inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft, 2015-10-02. Startbeskedet
gäller så länge lovet gäller.
Träfflokalen
Det är nu möjligt att vid samma tillfälle göra upp till tre bokningar av träfflokalen.
Så här gör du:

• Du bokar önskade pass med din tagg i bokningstavlan.
• Du mejlar sedan styrelsen och berättar vilket pass du har bokat. Du och

nyckelansvarige i styrelsen kommer överens om när ni ska träffas för att skriva på
kontraktet och eventuellt få nycklar till köksskåpen. Vid önskan kan man snabbt besikta
lokalen tillsammans.

• Eftersom du kan inte komma in i lokalen med enbart din tagg måste den

nyckelansvarige vara på plats och låsa upp det mekaniska låset när ditt pass startar.
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• Det som är nytt är att nu kan man boka tre pass på samma gång (förut kunde man bara
ett). Det betyder att man man kan boka en hel dag om man vill. Priset gäller per pass
man bokar.
Pass 1: 10.00 - 16.00
Pass 2: 16.00 - 22.00
Dags för motioner!
Datum för nästa års stämma är ännu inte bestämt. Men det kan ändå vara dags att börja
fundera över goda idéer som gör vår förening bättre.
På föreningens hemsida hittar du information om hur du skriver en motion och när de ska
vara inlämnade 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)
Tilläggsisolering av vindarna
Detta arbete har börjat lida mot sitt slut och vi väntar bara på besked från entreprenören
att arbetet är helt avklarat.
Är du på Facebook?
Är du med i föreningens facebook-grupp?. Det är en bra plats för funderingar, frågor och
spontana reaktioner. Gå med i gruppen Brf Lönnparken och lägg dig i diskussionerna nu!
Grovsopor
Datum för hämtning av grovsopor: 11 januari 2016. Passa på att slänga din gamla julgran
när julen är över!
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. Det är också förbjudet att ställa sopor ute
på vändplanen eller på trottoaren.
Bästa hälsningar,
Styrelsen (genom Mattias H.)

