Infobrev december 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

Motioner
Motioner till vårens stämma lämnar ni i föreningens brevlåda i samlingslokalen. Senaste
datum för motioner är 1 februari. Motionen ska vara underskriven och daterad. Det är
också viktigt att motionen är utformad som ett förslag för stämman att ta ställning till och
inte som en allmän fråga.
Läs mer på hemsidan under Om föreningen/Stämmor/Motioner.

Besiktning av trapphus och loftgångar
Vi förvarnar om att besiktning av trapphus och loftgångar kommer ske under vintern.
Utrymningsvägar måste hållas fria och det åligger föreningen att se till att de är det.
I praktiken innebär det att föremål som förvaras i utrymningsvägar måste avlägsnas.

Rapport från fastighetsägarmöte
Föreningen hade en representant på fastighetsägarmötet där Svenska Bostäder och
föreningarna i Dalen träffades. Samordnad upphandling, problem med bilkörning och
ombyggnaden av allén var ämnen som hanterades. Protokoll läser du på vår hemsida
under ”BRF i Dalen”.

Budgetarbete
Styrelsen arbetar med kommande budget. Kopplat till det är underhållsplanen som pekar
ut riktningen de kommande tjugo åren. Det mest påtagliga arbetet i närtid är renovering
av fönster. Mer information om det kommer under vintern.

Källarförråd
Tyvärr har vi problem med att bråte har dumpats utanför källarförråden. Bortsett från att
det är otrevligt att snubbla över samlingar med skräp utgör dom ett praktiskt problem då
dom hindrar era grannar att komma in i sina förråd. Vi ber er att själva ta hand om ert
skräp och inte låter det bli era grannars problem.
Asfaltytan
Asfaltytan mellan de två lekplatserna har med nuvarande utformning ett oklart syfte. Hur
ska vi boende få ut mer glädje från den ytan? Styrelsen ser över möjligheterna att
omvandla ytan. Investeringen blir begränsad men vi tar gärna emot förslag på hur den
ska se ut och hur vi ska använda den på styrelsen@lonnparken.se.
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Trygghetsvandring
Stadsdelsförvaltningen i Enskede-Årsta-Vantörs leder trygghetsvandringar i samarbete
med föreningarna och Svenska Bostäder i Dalen. Man fokuserar på belysning, skyltning,
trafik, renhållning och annat som påverkar känslan av en trygg miljö. Protokoll läser du på
vår hemsida under ”BRF i Dalen”.

Hämtning av grovsopor
Hämtning av grovsopor sker sista måndagen i månaden:
December:
Januari:
Februari:

måndag 30
måndag 27
måndag 24

Hämtningen sker mellan kl 18.00 och 19.00 vid 95:ans vändplan. Eller tills lastbilen
är full. Kom ihåg att återvinningsmaterial som exempelvis förpackningar av wellpapp
inte omfattas av denna service.
OBS: Finns det ingen lastbil eller representant från styrelsen på plats är det förbjudet att
ställa skräp ute på gården.
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