Nyhetsbrev första kvartalet 2018 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.
Vårfixardag i maj!
Lördagen 5 maj samlas vi på gården för att göra fint inför sommarsäsongen. Det ska städas, krattas och lite annat smått och gott. Efteråt
bjuds alla som deltog på korv med bröd (veg alternativ kommer finnas),
kaffe, bullar och saft.
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.
Uteplatser och bråte
På vissa uteplatser är det väldigt stökigt nu efter vintern. Se till att
dessa städas ordentligt så det blir trivsamt för alla på gården! Säg till
på vårfixardagen så kan du säkert få hjälp av dina grannar.
Vi kommer även under maj månad göra en besiktning av
gemensamma utrymmen för att se till att brandskyddsreglerna följs.
Därför vore det bra om alla rensar upp i loftgångar och trapphus så det
inte står skrymmande föremål där (cyklar, barnvagnar, grillar etc) och
ser till att det hålls rent även framöver.
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Nedskräpning och fimpar
Sen vi tog bort askkopparna är det många som istället kastar fimparna
på gården istället (!). Det bidrar till att det ser väldigt sunkigt och smutsigt ut på vår fina gård. Det är helt förbjudet att fimpa på gården och
särskilt kasta fimpar från uteplatser och terrasser.
Renovering badrum
Under vecka 17 kommer duschrum och toalett vid tvättstugan att rustas
upp. Arbetet utförs av Uber Nordic och kommer pågå i max två veckor.
Under tiden kommer det inte gå att använda dessa.
Årsstämma i maj!
Inbjudan till årsstämman kommer att komma separat och postas till varje
medlem i bostadsrättsföreningen.
Grovsopor
Ordinarie hämtning av grovsopor kommer att ske följande tisdagar:
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.
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!
Glada vårhälsningar från Styrelsen!
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