Nyhetsbrev september 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.
Fasadmålning
På årsstämman togs beslutet att Styrelsen skulle se över fasaderna och måla främst ingångarna till gården och över portarna i höghusen. Vi är glada att berätta att det arbetet pågår och
beräknas vara klart i början av oktober.
Fixardag
Söndagen den 22 oktober mellan 11-13 träffas vi på gården för att fixa inför vintern. Vi ber
er att märka cyklar som står på gården med namn och LGH nr.
De cyklar som inte har märkts kommer att tas i förvar i 6 mån för att sedan forslas bort.
Tyck till med mobilen
Vi vill passa på att informera om en tjänst som Stockholm stad erbjuder – i Tyck till-appen kan
man lämna synpunkter och idéer kring trafik- och utemiljö. Man kan bifoga bilder och man
väljer själv om du vill få återkoppling via mejl eller om du vill vara anonym.
Enskededalen.org
https://enskededalen.org/
Ni har väl inte missat detta initiativ till att göra Dalen till en ännu bättre plats att bo.
Grovsopor
Hämtning av grovsopor kommer att ske följande tisdagar under året:
3 oktober och 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.
Nya medlemmar
Vi har under sommaren fått några nya medlemmar i föreningen, som vi vill önska välkomna!
Hoppas ni kommer att trivas med oss andra Lönngårdare.

Glada hösthälsningar!
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