Nyhetsbrev fjärde kvartalet 2017 Nyheter och information från styrelsen
Nyhetsbrevet kommer framöver ut ungefär en gång per kvartal för att rapportera
om vad som hänt och är på gång inom föreningen. Händer något särskilt som vi
behöver informera om gör vi det i separat utskick till alla medlemmar.
Vill du ha dessa i mejlen? Skicka din e-postadress till styrelsen@lonnparken.se.
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!
Grovsopor
Extra grovsophämtning kommer att ske tisdag 16 januari klockan 18-19. Detta då
många vill slänga sina julgranar så här efter julhelgen.
Ordinarie hämtning av grovsopor kommer att ske följande tisdagar under året:
6 mars, 2 maj, 5 september och 7 november 2018 klockan 18-19 vid 95:ans vändplan.
De tar endast emot brännbart material, inte miljöfarligt avfall, byggsopor eller 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.
LED-lampor har installerats
I mitten på december byttes höghusens belysning ovanför portar och loftgångar ut till
mer energisnåla LED-lampor.
Störningsjour
Under 2017 fick Störningsjouren rycka ut flera gånger i vår förening. Vi kommer framöver att anteckna vilka lägenheter som får många utryckningar och kan komma att ta
ut Störningsjourens kostnad från lägenhetsinnehavaren.
Extrastämma i vår
Alla bostadsrättsföreningar behöver enligt ny lag justera sina stadgar. Därför kommer
vi under våren kalla till en extra stämma där vi går igenom det som har justerats och
röstar om de godkänns. Det krävs 2 röstningar på 2 stämmor för att ändra stadgarna.
Glada nyårshälsningar från Styrelsen!
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