Nyhetsbrev maj 2017 Nyheter och information från styrelsen
Nyhetsbrevet kommer ut ungefär en gång per månad för att rapportera om vad som
hänt och är på gång inom föreningen.
Vill du ha dessa i mejlen? Skicka din e-postadress till styrelsen@lonnparken.se.
Föreningsstämman
Tack till alla som deltog vid årets föreningsstämma den 16 maj. Det var en lugn och
trevlig stämma utan några otrevligheter eller oegentligheter. Protokoll och årsredovisning finns publicerat på lonnparken.se
Den nya styrelsen består av följande personer:
Sören Sörensen, Ordförande
Nicolina Valente, Sekreterare
Milorad Sekulic, Ledamot
Slaviša Micanovic, Ledamot
Ingela Höök, Ledamot
Björn Lyttkens Dimovski, Kassör och ledamot
Tomas Nilsson, Suppleant
Sofia Koozad, Suppleant
Den nya valberedningen består av följande personer:
Karl Robert Pettersson
Sophia Bäck
Henrik Encke
Ett varmt tack till föregående styrelse och valberedning för ett gott arbete under föregående år!
Den nya styrelsen har börjat arbetet med att fördela roller och ansvarsområden. Ni
kan alltid mejla till styrelsen@lonnparken.se så delegerar vi ansvar till den det berör.
Korttidsuthyrning
Vi vill påminna alla om att korttidsuthyrning av era lägenheter är förbjudet enligt
stadgarna, oavsett om du har bostadsrätt eller hyresrätt. All andrahandsuthyrning ska
godkännas av styrelsen skriftligen med giltiga skäl till uthyrningen. Uthyrning via Airbnb
och liknande tjänster - utan att de som vill hyra lägenheten registrerats av Styrelsen - går
alltså emot stadgarna och kan leda till uteslutning ur föreningen. Även korttidsbyten av lägenheter behöver godkännas av Styrelsen. Ansökan hittar du här.

BRF Lönnparken • Grusåsgränd 47-139 121 30 Enskededalen • Orgnr 769616-9957 • Tfn 073-891 69 42

Städdagen
Tack till alla medlemmar som deltog i vårstädningen den 7 maj. Vi målade lekplatser,
tvättade fasader, plockade skräp, städade källare och förråd, och hade allmänt trevligt. Givetvis med obligatorisk korvgrillning efteråt.
Facebookgruppen
Det är alltid trevligt att veta vilka grannarna är och vad som är på gång på gården.
Gå gärna med i vår Facebook-grupp, Brf Lönnparken (klicka på länken och sen på
knappen ”gå med i gruppen” och häng med i diskussionerna eller starta en egen!
Grilla med förstånd
Grillsäsongen är igång, vilket vi tycker är härligt! Men med det ingår ett visst ansvar för de som gillar att grilla.
• Använd aldrig grill med öppen låga på balkonger och låghusens terrasser
(gasol, kol). Elgrill är det enda som tillåts på balkonger och terrasser.
• Se till att grillen har ett ordentligt säkerhetsavstånd till allt som kan fatta
eld och ha alltid en brandsläckare i närheten när du grillar.
• Lämna aldrig grillen utan tillsyn medan den används.
Grovsopor
Hämtning av grovsopor kommer att ske följande tisdagar under året:
1 augusti, 3 oktober, 5 december 2017.
Hämtningen sker mellan klockan 18.00 och 19.00 vid 95:ans vändplan eller tills
lastbilen är full. De tar endast emot brännbart material, inte miljöfarligt avfall,
byggsopor eller överbliven färg.
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. Vi vill även påminna om att sånt
här absolut inte får slängas i sopnedkasten.
Småfix på gården
Vi kommer inom kort byta ut vissa leksaker på gården. Mer information om detta
kommer via vår Facebook-grupp, så se till att gå med där - Brf Lönnparken. Vi har
redan målat om klätterställning och gungor, hoppas ni gillar de nya, fina färgerna!
Värt att notera är också att entrédörrar och loftgångsdörrar målas om i höghusen nu i
juni.

Glada sommarhälsningar!
/Styrelsen i BRF Lönnparken
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