Infobrev december 2012 – Nyheter och information från styrelsen
God jul och Gott nytt år 2013
Nu börjar det lacka mot jul och som vanligt går veckorna extra fort. Vi vill börja årets sista
infobrev med att önska alla grannar en riktigt god jul och ett gott nytt år. Tack till alla som har
ställt upp på städdagarna eller engagerat sig på annat sätt. Nästa år tar vi nya tag och gör
Lönnparken till en ännu trevligare plats att bo på.
Målningen av trapphusen klar
Nu är målningen av trapphusen i höghusen klar med gott resultat. Inför målningen plockades
alla personliga brevlådor ned och dessa går nu bra att sätta upp igen. Om du skulle behöva
hjälp med att montera upp din brevlåda går det bra att mejla till Mats och gårdens
hantverksgrupp. Mejla till laga@lonnparken.se eller ring 0708-215 652 så får du hjälp.
Julstämning med julpyssel
Söndagen den 1 advent var det dags för julpyssel i föreningingslokalen. Stora och små träffades
för att umgås, klippa, klistra, strö glitter och rita julkort. Resultatet var som ni kan se på bilderna
riktigt kreativt. Efter pysslet bjöd föreningen på kaffe och lussebullar. Stort tack till Linda
Karlsson som ordnade denna mysiga dag, hoppas att det blir en återkommande tradition.
Bilderna hittar ni här: http://lonnparken.se/web/page.aspx?refid=43
Cyklar hinder för snöröjningen
Alla som har cyklar fastlåsta längs gångarna bör ta in dessa över vintern. Det stora antalet
cyklar försvårar för snöröjningen och de cyklar som hindrar framkomligheten kommer att flyttas.
Glöm inte att skriva motioner
Föreningens årsstämma, som skall hållas efter den 1 mars men som senast den sista juni, kan
kännas avlägsen så här års, men glöm inte att redan nu börja fundera på dina motioner. Den 1
februari är sista dagen för att skicka in motioner om de ska hinna behandlas av styrelsen innan
stämman. Att skriva motioner är alla medlemmars främsta medel för att utöva inflytande. Det är
därför viktigt att så många som möjligt använder sig av den möjligheten.
Vill du förändra eller förbättra något på Lönnparken? Har du en fiffig lösning på ett problem?
Skriv en motion! Alla motioner som kommit in före den 1 februari kommer att handläggas av
styrelsen och behandlas på stämman.
Hur skriver man en motion
En text måste uppfylla vissa krav för att vara en giltig motion. Bland annat måste idén eller
förslaget kunna formuleras som en fråga det går att rösta ja eller nej på. Motionen måste även
vara undertecknad med namn. För den som är intresserad av mer information finns en
lättanvänd mall för motionsskrivning på hemsidan.
Här är länken: http://lonnparken.se/web/page.aspx?refid=36
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Vill du engagera dig i styrelsen?
Snart börjar valberedningen sitt arbete med att hitta medlemmar som är intresserade av att
engagera sig i nästa års styrelsearbete. Är du intresserad av att engagera dig och bidra till
nästa års styrelsearbete? Hör av dig till valberedningen som detta år består av Karls Robert
Pettersson, Fahrudin Selimovic och Mekki Othman på mejladressen
valberedningen@lonnparken.se
Grovsopor dumpas vid vändplanen
Styrelsen har fått in upprepade klagomål gällande grovsopor, ex bigbags, som dumpas vid
vändplanen. Det här leder till att föreningen måste betala för bortforslingen. Vi vill därför be alla
vara uppmärksamma på detta och mejla styrelsen om ni ser att grovsopor lämnas på
Lönnparkens område.
Takskottning
Styrelsen har fått in klagomål på att taken snöröjts under helgerna. Styrelsen har varit i kontakt
med entreprenören (Björn Perssons Plåt). Vi har bett dem att undvika helgjobb och de kommer
framledes att kontakta styrelsen om dem anser det är motiverat att arbeta under helgen. Är det
risk för nedfallande snö/is kommer helgunderhåll tillåtas då det vore förödande om något
inträffar.
Trädgårdsgruppen
Trädgårdsgruppen besökte senaste styrelsemötet för att diskutera hur vi kan fortsätta med
arbetet att försköna gården, men även för att ventilera tankar på möjliga besparingar inför
framtiden. Målet blev att utveckla gruppens arbete och även låta gruppen vara rådgivande vid bl
a utformning av avtal för trädgårdsskötsel.
Vill du vara med och jobba för en finare gård genom att delta i trädgårdsgruppens arbete? Mejla
till tradgardsgruppen@lonnparken.se
Grovsopor
Första datumet för 2013 blir 14 januari, detta följs av ett extra datum redan den 28 januari för att
förhoppningsvis få med julgranar och annat skräp efter helgerna. Passa på att slänga grovsopor
dessa dagar så att vi håller gården ren och fin inför det nya året!
Hämtning av grovsopor 2013
14/1, 28/1, 25/2, 25/3, 29/4 & 27/5
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.
Vill du ha kolla på det som händer i Brf Lönnparken? Se till att ofta besöka www.lonnparken.se
Skulle du vilja ha detta och framtida nyhetsbrev digitalt?
Anmäl dig på boende@lonnparken.se
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