Infobrev september-oktober 2016
Nyheter och information från styrelsen
Lönnparkens Infobrev kommer ut ca en gång i månaden 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? Skicka din mailadress till styrelsen@lonnparken.se
Vill du komma i kontakt med styrelsen, skicka ett mail till styrelsen@lonnparken.se
Tack för en lyckad Dalendagen!
Ett varmt tack till alla som var med och bidrog till en mycket lyckad Dalendag den 4 september.
Lönngården hade fullt med besökare nästan hela dagen och många uppskattade det breda
utbudet med både massor av loppisfynd, god mat och ansiktsmålning för barnen. Tack också
till alla som hjälpte till att städa upp efteråt.
Medlemsmöte den 4 oktober
Den 4 oktober bjuder styrelsen in till medlemsmöte för att ge alla möjlighet att delta i ett samtal
om vad som är aktuellt för föreningen just nu och vad vi tillsammans kan göra för att det ska bli
ännu trevligare att bo på Lönngården. Vi äger en stor fastighet tillsammans och det finns
mycket vi kan göra, om vi vill. Kom och ta med dina frågor och idéer. Vi ses i träfflokalen kl 19!
Torkskåpen i tvättstugan justerade ännu en gång
De nya torkskåpen har justerats ännu en gång, den 28 september, eftersom flera boende
meddelat att de fortfarande stänger av innan tvätten är torr. Vi hoppas att det blir bättre från
och med nu. Vi har också bett SBC kontrollera ventilationskanalerna som kan vara en felkälla
eftersom skåpen lätt överhettar om frånluften inte fungerar tillräckligt bra.
Om ni upplever att tvätten inte blir torr, maila till styrelsen@lonnparken.se så att vi får veta hur
det fungerar framöver.
Nytt cykelförråd
Efter brandskyddsgenomgången som just genomförts har flera boenden önskat plats i cykelförrådet. Då det redan är fullt kommer vi att tömma ett intilliggande förråd bredvid 95:ans port och
göra om även detta till cykelrum. Vi räknar med att kunna ha det tillgängligt för cyklar i slutet av
oktober.
Städdag den 16 oktober
Höstens städdag på gården är den 16 oktober med början kl 11. Utöver att plocka upp skräp
på gården och runt fastigheten kommer vi främst att främst fokusera på två saker: att måla om
staketen på gården och att städa upp i trädgårdsförrådet. Vi ska också förbereda för det nya
cykelrummet, se punkten ovan.
Underhåll, brandsyn mm
Åtgärder efter OVK (obligatorisk ventilationskontroll) beräknas att börja genomföras under
oktober, liksom uppfräschning av portalen mot Hagtornsgården. Brandsyn har genomförts i
höghusen under september. Vi vill påminna om att även loftgångarna är utrymningsvägar om
det börjar brinna. De ska därför vara fria från cyklar och andra skrymmande ägodelar som kan
begränsa framkomligheten i händelse av brand.
Anmäl felparkerade bilar!
För att uppmärksamma parkeringsvakterna om felparkerade bilar i vändplaner och på trottoarer kan man vända sig direkt till stadens p-övervakare i Dalen, AVARN som nås på
info.parkering@avarn.se och 010-222 39 00.
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Renovering
Vill du renovera i din lägenhet? Kom ihåg att ansöka om detta till styrelsen. Det är ett krav enligt våra stadgar. Du hittar blanketten på hemsidan, under Boendeinfo/Renovering och ombyggnad.
Grovsopor
Ta chansen att bli av med dina grovsopor! Hämtning av grovsopor kommer att ske följande
tisdagar: 25 oktober och 10 januari 2017. 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. Det slänger vi själva vid återvinningsstationerna på exempelvis
Garagevägen eller Bersågränd 1.
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