1 av 2

Infobrev april 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.
Hej!
Föreningsstämma
Styrelsen jobbar nu för fullt för att få ordning på allt inför föreningens årliga stämma.
Datum är satt till den 10 maj kl. 18.00. Det är viktigt att du kommer. Besluten som fattas på
stämman ligger till grund för föreningens framtid. Nu har du chansen att göra din röst hörd.
Kallelse till stämman ska ha kommit i din brevlåda.
Märk din cykel!
Cykelrensning på gång. Vi har ett stort antal cyklar på vår gård och i cykelrummet. En del
verkar vara i ett eländigt skick och ser inte ut att användas. Därför kommer föreningen att
rensa bland cyklarna med start under städdagen den 7 maj. Detta gäller cyklar på gården
och i cykelrummet.
Du måste märka din cykel väl synligt med lägenhetsnummer om du inte vill att den ställs
undan. Omärkta cyklar kommer att förvaras i låst utrymme i tre månader. Om cykeln inte
efterfrågas under den tiden forslas den bort. Cykelparkeringar och cykelrum är till för
cyklar som används. Cyklar som står på uteplatser berörs ej.
Städdag 7 maj kl 11–13
Den 7 maj är det dags för vårens städdag. Kl 11 ses vi på gården och hjälps åt att göra
den fin. Vi ska också ta undan omärkta cyklar. Toppen om så många som möjligt kan
närvara. Föreningen bjuder på lätt förtäring efter arbetet. Välkomna!
Genomgång av avtal
Styrelsen arbetar med att gå igenom de avtal som föreningen har med olika leverantörer.
Syftet är att hitta besparingar eller för att få till bättre villkor.
Ansök om renovering
Om du vill genomföra renoveringar eller ombyggnationer i din lägenhet måste du ansöka
om detta hos styrelsen. Normalt uppstår sällan hinder, men styrelsen behöver få vetskap
om förändringar och renoveringar eftersom styrelsen har det yttersta ansvaret för
fastigheten. Ansökan finns att ladda ned på Lönnparkens hemsida (lonnparken.se) under
rubriken Boendeinfo.
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Big Bag och byggsopor
Vid upprepade tillfällen har så kallade storsäckar (ex Big Bag) med byggsopor lämnats på
trottoaren utanför vår fastighet. Det är ofta svårtatt utröna vem som ställt dit dem. Vi blir
alla lite trötta på att se skräpet och att framkomligheten begränsas. Om den som ställer dit
dem inte beställer hämtning så faller kostnaden för att forsla bort soporna på föreningen.
Vi uppmanar alla att ta ansvar för sina sopor. De måste forslas bort skyndsamt. Att de
ställs på trottoarer, på gården eller i trapphus medför både brandfara och kostnader för Brf
Lönnparken.
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.
Grovsopor
Datum för hämtning av grovsopor: 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. Det är också förbjudet att ställa sopor ute
på vändplanen eller på trottoaren.
Bästa hälsningar,
Styrelsen

