Infobrev mars 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

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
•

Justering av värmesystemet är under upphandling. Styrelsen har
beslutat att ta hjälp av en konsult från SBC för att dels utreda vad som
kan ligga bakom våra höga uppvärmningskostnader, dels bistå oss i
upphandlingen av injustering av värmesystemet och byten av ventiler
och termostater. Vi hoppas på det sättet kunna både åtgärda eventuella
brister i värmesystemet och samtidigt få hjälp med en komplex
upphandling. Detta innebär att projektet drar ut något i tid men vi räknar
med att det ska vara genomfört i god tid före nästa vinter.

•

Spolning av avloppsstammar kommer att beställas under mars och
påbörjas så snart som möjligt.

•

Insatsen för utökat underhåll i våra hyreslägenheter är påbörjad, efter
beslut av styrelsen i februari. Prioriterade åtgärder första året blir att
göra fuktutredningar och sedan totalrenovera alla badrum med
misstänkta fuktskador, samt att påbörja enklare renoveringar i kök,
såsom omlackning eller byte av köksluckor etc. Projektet koordineras av
vår tekniska förvaltare Elin Nyman på SBC. Berörda hyresgäster
kommer att informeras löpande.

•

Portar och loftgångsdörrar kommer att skrapas och lackas senare i vår,
enligt underhållsplanen.
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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.

Nya namntavlor i höghusen
SBC har justerat alla lägenhetsnummer på namntavlorna i portarna till
höghusen så att de stämmer med Skatteverkets numrering. De nya
namnremsorna skrevs utifrån vårt boenderegister där bara lägenheternas
ägare eller hyresgäster står med, inte övriga boende. Om du saknar ett namn,
felanmäl direkt till SBC och berätta vilket namn som ska läggas till vid vilken
lägenhet.

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.
Vår leverantör TAR INTE emot återvinningsmaterial så som wellpapp, tidningar,
plast, färgat och ofärgat glas eller metall. Det slänger vi själva vid återvinningsstationerna på exempelvis Garagevägen eller Bersågränd 1.

Tidiga
vårhälsningar,
Styrelsen för
Brf
Lönnparken
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