Infobrev Maj 2014 – 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

Årsstämma
Den 20 Maj kl 18:00 är det dags för årsstämman.
Representanter för styrelsen kommer att finnas på i träfflokalen from kl 17.00 för att svara
på frågor och vi hoppas att så många som möjligt sluter upp.

Ny grill på gården
Snart har vi en ny grill, den inviger vi med en grillafton här på gården närmare sommaren,
mer info kommer!

Takbesiktning
Takbesiktningen av våra stora tak efter ommålningen är genomförd och anmärkningar
kommer att åtgärdas inom kort.
Vid eventuella frågor, kontakta gärna styrelsen på mail: styrelsen@lonnparken.se

Med anledning av de nya avskrivningsreglerna
Med anledning av de skriverier som nu cirkulerar i dagspressen angående progressiva
avskrivningar och höjning av årsavgiften vill styrelsen här klargöra följande: I en
bostadsrättsförening är det kassaflödet som är det viktiga. Styrelsen har sedan flera år
arbetat efter förutsättningarna att föreningens intäkter skall täcka föreningens
driftkostnader, kapitalkostnader samt avsättning till yttre fond (slitage). Medlemmarna
betalar då en årsavgift som motsvarar föreningens utgifter samt föreningens
slitagekostnader. Avskrivningen, oavsett storlek, är inte en utgift.

Härliga besparingar
I den senaste förhandlingen med banken har styrelsen lyckats att sänka räntorna vilket
har bidragit till stora besparingar för föreningen.

Dalendagen 2014
Den 7 September är det återigen dags för Dalendagen som förra året blev en succé.
I år ser vi fram emot en ännu större uppslutning, så passa på att samla ihop allt ni vill bli
av med så ser vi gemensamt till att det blir en toppendag!
Vissa gårdar planerar tex en hoppborg. Önskar ni göra något för gården i stort kontakta
Michael Forsberg på michael@sillviken.se
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Ny styrelse
Då var det återigen dags för årsstämma, där den nuvarande styrelsen ställer sina platser
till förfogande för nya styrelsemedlemmar.
Vi i nuvarande styrelse vill passa på att tacka för oss och det gångna året!

Hämtning av grovsopor 2014
Hämtning av grovsopor sker:
Augusti:
måndag 25
December: måndag 29
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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