Infobrev februari 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
Välkomna!
Styrelsen och föreningen hälsar alla nyinflyttade varmt välkomna till Lönnparken!
Hyresrätt till salu
Renoveringen är klar och mäklare är kontaktad. Mäklarfirman HusmanHagberg har fått i
uppdrag att sälja. Så håll gärna utkik på Hemnet i slutet av februari och dela länken
på sociala medier!
Våren snart här!
Våren närmar sig och snart är det dags för vårstädning och gatusopning. Inför det uppmanar vi de boende att ställa undan och ta bort ev trasiga cyklar så att det blir framkomlighet.
Tvättstugan
Nu är samtliga tre torkskåp utbytta till moderna och energisnåla skåp. Torkningen sker med en
ny teknik som är mer snabbtorkande. Det innebär också att man behöver titta till lite oftare för
försäkra sig om att all tvätt blir torr.
Stämman och motioner
Vi har fått in ett antal motioner, tack! Styrelsen jobbar i nuläget för fullt med att färdigställa inför
stämman i vår. Vill du delta i styrelsearbetet? Mejla till valberedningen på adress
faketi71@hotmail.com
Felparkerade bilar på vändplanerna
Allt oftare ses bilar stå parkerade på trottoarerna vid vändplanerna. Detta försvårar framkomlighet, dels för de boende, men också för ev utryckningsfordon om olyckan skulle vara framme.
Om du ser någon bil som står illa parkerad ring gärna Trafik Stockholm på telefon
08-651 00 00 och anmäl! De har öppet dygnet runt. Ju fler som ringer desto större chans
har vi att få bukt med problemet.
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.
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