Infobrev juni 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
Årets stämma genomfördes i positiv anda med många konstruktiva diskussioner.
Styrelsen vill tacka alla deltagare för en riktigt bra stämma.
Vi vill också tacka alla som anmält sig till de olika projektgrupperna; Trädgårdsgruppen,
Miljögruppen, Laga/fixa och Asfaltsprojektet. Tack vare trädgårdsgruppens insats under
året har vi halverat kostnaden för trädgårdsskötseln!

Nya styrelsen
Den nya styrelsen som valdes på stämman har konstituerats:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant nr 1
Suppleant nr 2
Suppleant nr 3

Per-Olof Klarström
Terje Òitspuu
Dan Bengtsson
Kicki Persson
Nils Lundgren
Anton Yman
Nicolina Valente
Maria Alge
Mats Lundqvist

Alla medlemmar når du på: styrelsen@lonnparken.se
Lalos insamling
Styrelsen vill också uppmärksamma Lalo för hans initiativ till en insamling till dem som
drabbats av översvämningen på Balkan. Totalt samlades det in 400 st flyttkartonger med
bla mat, kläder och skor som har överlämnats till Röda Korset i Belgrad, via Serbiska
föreningen i Solna. Stort tack Lalo för ett bra initiativ och tack alla ni som bidrog och
hjälpte till med denna insamling för de drabbade!

Gemensam grill
Tisdag den 17 juni invigde vi vår nya grill här på gården så nu är grillen ”inkörd”. Hoppas
den kommer till nytta och glädje fler gånger.

Gårdsmiljön
Vi behöver ta ett gemensamt ansvar för att hålla rent på gården. Vi har många små barn
här på gården, så plocka gärna upp fimpar och annat du ser och kasta i papperskorgen.
Genom att vi själva utför mycket av den städning som behöver göras på gården så har vi
kunnat minska kostnaderna för städning drastiskt. Vill du hjälpa till i praktiken kan du
tömma en papperskorg om du ser att den svämmar över. Nya soppåsar ligger i botten på
korgarna.
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Härliga besparingar
Fönsterrenovering är den sista punkten i vår ekonomiska plan och den är nu påbörjad.
Tack vare att vi hållit planen har styrelsen i den senaste förhandlingen med banken
lyckats sänka räntorna vilket har bidragit till stora besparingar för föreningen.

Fönsterrenovering
Till hösten kommer renoveringen av fönster påbörjas. Renoveringen består av lasering
enligt originalkulör, byte av fönstekitt efter behov samt byte av trasiga rutor och trasiga
isolerglas. När alla detaljer är färdiga återkommer vi med information om vad detta
innebär för oss boende.

De nya avskrivningsreglerna
Styrelsen diskuterar med revisor och ekonomisk förvaltare vad de nya
avskrivningsreglerna innebär för vår förening. Styrelsen samlar in så mycket information
som möjligt om de båda alternativen K2 och K3 för att kunna ta beslut senare i år.

Till sist en påminnelse om de grillregler vi har:
Grillning är tillåten på gården. Grillning med öppen låga är förbjuden på balkonger,
uteplatser eller loftgångar pga brandfara.

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.
Med önskan om en skön och vilsam sommar!
Styrelsen
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