Infobrev november 2012 – Nyheter och information från styrelsen
Höststädning på söndag!
Nu på söndag den 11 november mellan kl. 10.00-12.00 är det dags för höststädning av gården.
Vi träffas vid lekplatsen, sätter upp lite lampor inför julen och tar ner trädgårdsmöbler i förrådet.
Styrelsen bjuder på enkel fika. Varmt välkomna!

Julpyssel på Lönngården
När: Söndag 2/12 kl: 11.00 – 14.00
Var: Föreningslokalen vid tvättstugan
Hur:
Hur Alla är välkomna, barn tillsammans med en vuxen
Anmälan: Senast 26/11 till
linda.mach.karlsson@hotmail.com eller på nr: 073-92 92 097
Både barn och vuxna är välkomna
Boka in Lördagen 2/12 redan nu! Då blir det nämligen julpyssel för barn och vuxna i
festlokalen bredvid tvättstugan. Pyssel-material kommer att köpas in och efter pysslet
bjuder föreningen på julfika. Alla vuxna är välkomna och barn tillsammans med en förälder!
Initiativtagare är Linda Karlsson i 93:an. Om ni vill komma och pyssla så anmäl er till
Linda så att hon vet hur mycket som ska köpas in.
Vernissage
Efter avslutat pyssel planeras ett vernissage där både de som pysslat och alla andra är
välkomna för att få lite julstämning. Stort tack Linda för ett trevligt och juligt initiativ!

Såld lägenhet
Föreningen Lönnparken har sålt en 3:a i uppgång 93 i höghusen nyligen och slutpriset blev
2 320 000 kr.

Sköt din egen rabatt
Många i låghusen på gården tycker om att plantera och sköta rabatten utanför sin port,
medan andra är mindre intresserade av att stoppa fingrarna i jorden. I vårt trädgårdsavtal
ingår skötsel av rabatterna, men idag är det oklart vilka rabatter det gäller. Styrelsen
kommer därför att inskaffa ett antal små skyltar med texten ”jag sköter min egen rabatt” så
att det blir tydligt vilka rabatter som ska lämnas ifred. Systemet har använts med framgång
på bl.a Äppelgården och Lindgården.

Inbrott
Tyvärr har vi drabbats av ett inbrott i ett av förråden i höghusen. Styrelsen vill därför
påminna alla om att vi måste vara noga med att låsa dörrarna efter oss och kolla en extra
gång att det verkligen är stängt.
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Nymålat på Lönnparken
Måleriprojektet går vidare med målning av trapphusen i höghusen.
Det vinnande färgförslaget i omröstningen blev nr fem och det håller just nu på att målas
upp i 91an. Titta gärna in när ni går förbi och se hur det blev. Arbetet fortsätter sen med de
andra trappuppgångarna. Vi tackar alla som röstade i färgvalet.
Brevlådorna måste tas ned
I samband med måleriarbetet i trapphusen måste allas personliga brevlådor tas ner
tillfälligt så att målarna kommer åt väggen. Mer information och instruktioner till alla
berörda kommer när det blir aktuellt.

Nytt snöavtal
Att snöröjningen fungerar på gården är viktigt för tillgängligheten, det vet alla som har svurit
i en snödriva med barnvagn, rullstol, kryckor eller trötta ben. Efter att ha gjort en jämförelse
mellan olika företag har styrelsen nu tecknat ett nytt avtal med RA Trädgård, som skötte sig
bra förra vintern och som även jobbar med Pärongården?.
En anledning till att vi valde RA Trädgård är att de har rejäla maskiner och har kapacitet att
hålla ordentligt rent på gångarna. Avtalet är per timme istället för en fast säsongskostnad.
Då betalar vi enbart för nedlagd arbetstid/snöröjning, så nu håller vi tummarna för lite snö i
vinter!

Dalen dagen 8/9 2013
På initiativ av Lönnparkens styrelse planeras en gemensam DalenDag nästa höst.
Dagen kommer att vara öppen för allmänheten, med bl.a loppisar och andra aktiviteter på
programmet. Inspiration är de välbesökta områdesdagarna i exempelvis Hornstull och Årsta
som har vuxit till rena folkfester.
DalenDagen blir ett samarbete mellan alla gårdar i Dalen, både bostadsrätter och
hyresrätter. Syftet är att få resten av Stockholm att upptäcka Dalen och på sikt höja
områdets status. Andra syften är att skapa ökad gemenskap mellan boende i Dalen och att
ha roligt såklart..
Programmet för dagen är fortfarande i sin linda och alla ideér är varmt välkomna.
Vill du engagera dig i arbetet med Dalen Dagen?
mejla till styrelsen på styrelsen@lonnparken.se

Datum för grovsopor – Hämtningsdagar 2012
Dessa dagar kommer en lastbil och hämtar grovsopor:
Måndag 26 nov
Hämtningen sker mellan kl 18.00 och 19.00 vid 95:ans vändplan. Eller tills lastbilen är full.
OBS: Finns det ingen lastbil eller representant från styrelsen på plats är det förbjudet att ställa
skräp ute på gården. Det är ett lagbrott enligt miljöbalken kapitel 30 paragraf 15 och en
polisanmälan kan upprättas.
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Närområdet

Arbetet i dalen fortsätter och snart är området kring Eken klart.

Arbetet att förbättra Dalenparken pågår för fullt.
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Den gamla grusplanen är nu borta och istället ligger en grön och fin konstgräsplan vid Dalenparken. Nu har vi en riktigt bra
fotbollsplan bara ett stenkast bort!

Ute på ängen ligger, den i år invigda, skatepoolen. Alla är välkomna att åka.

Vill du ha kolla på det som händer i Brf Lönnparken? Se till att ofta besöka www.lonnparken.se
Skulle du vilja
vilja ha detta och framtida nyhetsbrev digitalt?
Anmäl dig på boende@lonnparken.se

BRF Lönnparken • Grusåsgränd 47-139 121 30 Enskededalen • Orgnr 769616-9957 • Tfn 073-891 69 42

