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Infobrev oktober 2015
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.
Vill du komma i kontakt med styrelsen så skickar du ett mail till:
styrelsen@lonnparken.se.
Hej!
Städdagen 17/10
Stort tack till alla som var med och städade gården! Det blev ett riktigt stort gäng som
sopade, ansade buskar och slängde sopor m.m. Vi hade det riktigt trevligt tillsammans i
det strålande höstvädret.
Kallt i lägenheten?
Om dina element inte är varma kan det bero på att det har samlats luft i systemet. Med
hjälp av en elementnyckel går det enkelt att släppa ut luften och då cirkulerar det varma
vattnet fritt och hela elementet blir varmt.
Efter sommaren har elementen stått avstängda en längre tid och på hösten när värmen
sätts på igen kan det bildas luftfickor som gör att de inte blir riktigt varma. I ett hus med
flera våningar samlas i regel luften i elementen högst upp i huset. Det är bra att lufta
elementen med jämna mellanrum.
Om elementen fortsätter att vara kalla trots att du luftat dem, kan du anmäla detta till ToT.
Cyklar på gården
Det står just nu väldigt många cyklar på gården. Styrelsen ber alla att se över sina cyklar
och rensa bort sådana som kan betraktas som skrot. Det är också bra att ställa in cyklarna
i cykelrummet inför vintern så att de inte skadas eller står i vägen i samband med
snöröjningen i vinter.
Nytt om träfflokalen
Nya rutiner gäller för uthyrning av träfflokalen. Om du vill hyra den måste du maila
styrelsen (styrelsen@lonnparken.com) om saken och betalning sker med faktura.
Yoga!
Yes Yoga hyr träfflokalen av föreningen på måndagar 20.00. Titta in på www.yesyoga.se
för priser om du vill vara med.
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Facebook
Är du med i föreningens facebook-grupp?. Det är en bra plats för funderingar, frågor och
spontana reaktioner. Gå med i gruppen Brf Lönnparken och lägg dig i diskussionerna nu!
Annars är man alltid välkommen att maila styrelsen om man har funderingar eller förslag.
Adressen är styrelsen@lonnparken.se
Grovsopor
Datum för hämtning av grovsopor: 11 januari 2016. Passa på att slänga din gamla julgran!
Hämtningen sker mellan kl 18.00 och 19.00 vid 95:ans vändplan eller tills lastbilen är full.
De tar endast emot brännbart material, inte miljöfarligt avfall.
Återvinningsmaterial såsom wellpapp, tidningar, plast, färgat och ofärgat glas eller metall
omfattas inte av denna service utan ska slängas vid återvinningsstationerna på
exempelvis Garagevägen eller Bersågränd 1.
OBS! Finns det ingen lastbil eller representant från styrelsen på plats är det
förbjudet att ställa skräp ute på gården. Det är också förbjudet att ställa sopor ute
på vändplanen eller på trottoaren.
Bästa hälsningar,
Styrelsen (genom Mattias H.)

