Infobrev januari 2017
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

Välkomna med motioner till årets stämma.
På Lönnparkens föreningsstämma som hålls i maj varje år har alla medlemmar
rösträtt. På mötet tas viktiga frågor upp och beslut fattas om det som rör vår
fastighet och gård.
Sättet att påverka är genom att skriva förslag i form av motioner till stämman.
På föreningens hemsida kan du få hjälp med att formulera en tydlig och bra
motion. Du hittar det under Om föreningen  Stämmor Motioner
http://www.lonnparken.se/web/page.aspx?refid=36
Skicka sedan din motion till styrelsen@lonnparken.se. Årets motioner ska
lämnas till
styrelsen senast den 31 januari.
Alla motioner, med styrelsens kommentarer och förslag till beslut, skickas till
alla medlemmar före stämman.

Vill du vara med i nästa års styrelse?
Vill du själv vara med och utveckla Lönngården? I så fall är du välkommen att
anmäla ditt intresse att sitta i styrelsen. Det gör du till valberedningen, som i år
består av Sophia Bäck på Grusåsgränd 113 och Karl Robert Pettersson på
Grusåsgränd 59. Du når dem via mejl till valberedning@lonnparken.se eller
genom att helt enkelt gå och knacka på någon av deras dörrar. Den nya
styrelsen väljs av stämman i maj 2017.

Planerat underhåll i fastigheten
•

•
•

De sista åtgärderna efter ventilationskontrollen genomförs under janfeb. Har du frågor eller synpunkter på hur ventilationen fungerar efter
rensningen av alla kanaler i november, skicka ett mail till
styrelsen@lonnparken.se
Justering av värmesystemet är under upphandling. Styrelsen har fått in
en offert men väntar på två till för att få bästa möjliga villkor. Beslut
fattas i februari och åtgärderna påbörjas så fort som möjligt efter det.
Spolning av avloppsstammar kommer att beställas under januari och
påbörjas så snart som möjligt efter det.
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•

En plan för utökat underhåll i våra hyreslägenheter görs under januari
av SBC och kommer att presenteras för styrelsen i februari. Ambitionen
är att finansiera åtgärderna med banklån. Så fort finansieringen är klar
påbörjas upphandling och förhoppningsvis kan arbetena sätta igång i
början av april.

Renovering av lägenheter
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.

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. Ju oftare vi
anmäler, desto oftare kommer de och kontrollerar.

Nästa tid för grovsopor: 8 mars kl 18 – 19
Nästa tillfälle för lämning av grovsopor är den 8 mars mellan kl 18.00 och
19.00 vid 95:ans vändplan. Sophämtning sker också den 3 maj, 1 augusti,
3 oktober och 5 december.
Återvinningsmaterial så som 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.

Friska
vinterhälsningar,
Styrelsen för
Brf Lönnparken
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