Nyhetsbrev andra 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.
Dalendagen 2 september
Söndagen 2 september mellan 11.00 och 16.00 är det dags för den årliga
Dalendagen! Håll koll på anslagstavlorna och i
Facebookgruppen för Dalendagen 2018 för mer info!
Höstfixardag i oktober!
Söndag 21 oktober klockan 11.00 samlas vi på gården för att göra fint
inför vintern. 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.
Brandskydd och bråte
Nu har vi haft vår brandskyddsgenomgång med Anticimex. Det är
fortfarande väldigt stökigt på loftgångar och trapphus vilket är emot
lagen till skydd mot olyckor. Om era prylar står i vägen för brandkår
eller ambulanspersonal och förhindrar deras arbete kan ni bli anmälda
för detta till polisen. Så städa era loftgångar och i trapphusen snarast.
I och med brandskyddsgemongången har vi även satt upp brandsläckare lite varstans i höghusen. Se till att hålla koll på var er närmsta
brandsläckare finns (i förråd eller källare). Det finns även en
brandsläckare precis vid ingången till tvättstugan om det skulle börja
brinna i tvättstuga eller föreningslokalen.
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Ordningsreglerna uppdaterade
Styrelsen har satt sig ner och kommit fram till nya ordningsregler för
föreningen som vi tror och hoppas de flesta håller med om. Gå in på
hemsidan lonnparken.se och läs mer och återkom till
styrelsen@lonnparken.se om du har några åsikter kring de nya reglerna.
Vårt mål är inte att vara poliser utan att alla ska känna sig trygga och
trivas i vår förening!
Nu när det fortfarande är varmt ute förstår vi att det är lockande att sitta
ute på kvällarna på vår mysiga gård eller på balkonger/terrasser – men
reglerna med att det ska vara tyst efter 22 gäller även utomhus. Många
har börjat jobba efter sina semestrar och det får vi alla respektera.
Värmesystemet – nu ska det fixas!
Under våren har vi upphandlat entreprenad för byte av radiatorventiler och injustering av värmesystemet i varje lägenhet och hela föreningen. Entreprenören är Qsec och montaget är planerat V41 - V43.
För att utföra montaget kommer de behöva ha tillgång till samtliga lägenheter. Avisering kommer att göras i rätt tid för att samla nycklar
från alla boende.
Grovsopor
Ordinarie hämtning av grovsopor kommer att ske följande tisdagar:
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 sensommarhälsningar från Styrelsen!
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