Nyhetsbrev fjärde kvartalet 2018 Nyheter och information från styrelsen
Nyhetsbrevet kommer 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
Bråte i trapphus och loftgångar
Vi ser att det fortfarande finns kvar prylar och bråte i trapphus och loftgångar,
vilket är emot Lagen till skydd mot olyckor. Dessa är utrymningsvägar och
både vi boende och räddningspersonal måste kunna passera dem utan hinder.
Så se till att hålla dem rena och snygga – annars kommer SBC börja avlägsna
prylarna från loftgångar.
Grovsopor
Ordinarie hämtning av grovsopor kommer att ske följande tisdagar:
12 mars, 9 april, 14 maj och 11 juni 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.
Föreningslokalen
Vi kommer inom kort införa ett nytt system för bokning av vår fina föreningslokal. Men så länge bokar ni som vanligt via bokningssystemet utanför tvättstugan. När ni bokat – skicka ett mejl till styrelsen@lonnparken.se så vi kan se till
att ni får allt ni behöver inför ert besök.
Vi får tyvärr många klagomål, bland annat från de företag vi hyr ut lokalen till,
att det inte varit sopat och moppat ordentligt efter användning. Vi kommer därför sätta upp ordningsreglerna i och utanför lokalen så att de följs ordentligt.
Gör de inte det tvingas vi debitera extra städkostnad till de som slarvat.

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

Yoga och Qigong i lokalen
Sen flera år tillbaka håller yogainstruktören Christian Wigardt sina pass i vår
föreningslokal. 2019 sätter det igång måndagen 4 februari och varje måndag
efter det. Mer info på info@yesyoga.se eller www.yesyoga.se.
Nu under 2019 tillkommer dessutom Qigong-pass på tisdagar med instruktör
Oz Golabry som bor här på gården. För mer info mejla ozzigs@gmail.com
eller ring 0725376755. Passen börjar i slutet av januari eller början av feb.
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 nyårshälsningar från Styrelsen!
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