Infobrev januari 2013 – Nyheter och information från styrelsen
Glöm inte att skriva motioner – Deadline 1 februari
Den 1 februari är sista dagen att lämna in motioner till vårens föreningsstämma. Att
skriva motioner är alla medlemmars främsta medel för att utöva inflytande, så missa inte
chansen att få dina ideér prövade på stämman. Vill du förändra eller förbättra något på
Lönnparken? Har du en fiffig lösning på ett problem? Skriv en motion! Alla motioner som
kommit in före den 1 februari kommer att handläggas av styrelsen och behandlas på
stämman.

Hur skriver man en motion
En text måste uppfylla vissa krav för att vara en giltig motion. Bland annat måste idén
eller förslaget kunna formuleras som en fråga det går att rösta ja eller nej på. Motionen
måste även vara undertecknad med namn. För den som är intresserad av mer
information finns en lättanvänd mall för motionsskrivning på hemsidan.
Här är länken: http://lonnparken.se/web/page.aspx?refid=36

Vill du engagera dig i styrelsen?
Valberedningen har nu börjat sitt arbete med att hitta nya medlemmar som vill engagera
sig i nästa års styrelsearbete. Är du intresserad av att vara med i styrelsen? Du behövs!
Hör av dig till valberedningen som detta år består av Karl Robert Pettersson, Fahrudin
Selimovic och Mekki Othman på mejladress: valberedningen@lonnparken.se

Nattvandra i Dalen
Vill du bidra till att göra Dalen till en lugnare och trevligare plats och engagera dig för
traktens ungdomar? Då kan du anmäla dig som nattvandrare som startat upp i
Enskededalen. Varje fredag och lördag samlas man och promenerar runt i området och
pratar med folk, hjälper till om någon behöver hjälp och skapar lugn genom sin närvaro.
Är du intresserad av att delta? Skicka ett mejl till styrelsen@lonnparken.se

Olåsta dörrar
Under en tid har föreningen haft problem med olåsta dörrar till källare och cykelförråd i
höghusen. Styrelsen har gjort en beställning för att byta ut vissa lås till självlåsande
modeller, men tills de nya låsen är installerade vill vi dock be alla vara extra noga med att
låsa dörrarna.

Nya namntavlor i höghusen
Nya namntavlor sätts nu upp i höghusen för att ersätta de som togs ned i samband med
måleriarbetet. I 95:an sitter tavlorna redan uppe och de andra trappuppgångarna kommer
att färdigställas inom kort.

Hinder på gångväg
Vissa medlemmar har upplevt besvär av den stora snöhög som täcker gångvägen vid
vändplanen vid 95:ans port. Tyvärr hör marken till Stockholms stad och är inget vi som
förening kan styra över. Styrelsen har påtalat för stadsdelen att uppsamlingsplatsen gör
det svårt för boende att ta sig fram och välkomnar medlemmar som vill göra detsamma.
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Grovsopor
I januari har vi två hämtningar av grovsopor och nästa datum blir därför redan den 28
januari. Passa på att slänga ditt skräp så håller vi gården ren och fin inför det nya året!
Kommande datum för hämtning av grovsopor 2013:
28/1, 25/2, 25/3, 29/4 & 27/5
Hämtningen sker mellan kl 18.00 och 19.00 vid 95:ans vändplan. Eller tills lastbilen är
full.
OBS: Finns det ingen lastbil eller representant från styrelsen på plats är det förbjudet att
ställa skräp ute på gården. Det är ett lagbrott enligt miljöbalken kapitel 30 paragraf 15
och en polisanmälan kan upprättas.
Vill du ha kolla på det som händer i Brf Lönnparken? Se till att ofta besöka
www.lonnparken.se

Skulle du vilja ha detta och framtida nyhetsbrev digitalt?
Anmäl dig på boende@lonnparken.se
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