Infobrev April 2013 – Nyheter och information från styrelsen
Lönnparkens Infobrev kommer ut ca en gång per månad, för att rapportera om vad som
har hänt och vad som är på gång inom föreningen. Skulle du vilja ha detta och framtida
nyhetsbrev digitalt? Anmäl dig på boende@lonnparken.se För de allra senaste nyheterna se även
www.lonnparken.se

Vårstädning 5/5 kl 10 - 12
Den 5/5 kl 10-12 är det dags för Lönnparkens årliga vårstädning. Då samlas vi på
gården och hjälps åt att kratta löv, ta fram utemöblerna och åtgärda annat som
behöver fixas efter vintern.
Cykelrensning
I samband med vårstädningen kommer vi även att rensa upp på cykelparkeringarna på
gården, för att komma åt att måla staket mm. Cyklar utan identifierad ägare kommer
att flyttas till cykelförrådet för att därefter forslas bort.
Tänk därför på att tydligt märka din cykel. En lapp för detta ändamål kommer snart att
delas ut i samtliga brevlådor. Fyll i denna lapp och placera på din cykel i god tid före
den 5 maj.
Ett alternativ för boende som har tillgång till cykelförrådet i höghusen är att köra in
cykel där inför städdagen. Viktigt är också att komma ihåg att märka eller flytta cykeln
innan avresa om du skulle vara bortrest.
Dumpade grovsopor
Lönnparken har fått klagomål på grovsopor och byggsopor, sk. Big Bags som har
dumpats vid vändplanerna. Dessa sopor ligger ofta kvar under flera veckor och drar till
sig mer skräp. De kan dessutom utgöra fara och sprids ut av lekande barn och andra.
Vi vill därför uppmärksamma alla boende om att det är absolut förbjudet att lämna alla
typer av sopor och avfall på föreningens mark, såväl som på allmän plats.
Lönnparken erbjuder transport av grovsopor ca en gång per månad via en lastbil vid
95ans vändzon. ( se datum nedan ) Endast när lastbilen och en representant från
styrelsen finns på plats är det tillåtet att slänga grovsopor. Denna lastbil accepterar
dock inte byggsopor. Vid all typ av renovering är det alltså den boende själv som
ansvarar för att transportera bort skräpet.
Om en medlem behöver lämna byggsopor eller annat vid vändzonen, även om detta
gäller en begränsad tid, behövs ett skriftligt intyg av styrelsen ( mejl funkar fint ). Hör av
er till oss så att vi vet att soporna ska tas om hand och vem som är ansvarig.
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Hämtning av grovsopor
Dessa datum sker hämtning av grovsopor under 2013
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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