Infobrev november 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

Avgiftshöjning
Som tidigare aviserats kommer en höjning av avgifterna genomföras från och med januari
2015. Mer information om detta kommer i ett separat brev till alla medlemmar.

Redovisningsmetod
Från och med 2015 gäller nya regler för hur Bostadsrättsföreningar ska redovisa sin
bokföring. Man kan välja mellan K2- och K3-regelverket. Metodiken i K2 är enklare
medan K3 är ett mer principbaserat och transparent regelverk. Styrelsen har valt K3 då
det ger föreningens medlemmar en bättre insyn i föreningens ekonomi över tid, och också
är det tillvägagångssätt som är mest likt det vi haft fram tills idag. Detta kan vara bra att
känna till. Om någon är intresserad finns det mycket mer att läsa om detta på nätet.

Spolning
I början av nästa år utför vi underhållsspolning av avloppssystemet. Boende kommer
aviseras och informeras om detta i ett separat informationsblad.

Höststädning
Den 8 november var det dags för höststädning på gården. Uppslutningen var mycket god,
vi hade trevligt tillsammans och fick uträttat det vi föresatt oss. Stort tack till alla
medverkande! Styrelsen vill också tacka för att cykelmärkningen blev så väl genomförd.

Snart kommer snön
Vi ber vi er ta en titt på era cyklar så att de är parkerade vid cykelställen och inte utgör
något hinder för snöröjningen.

Lönnparken 5 år!
Lönnparken fyller 5 år och det vill vi fira med att bjuda på glöggfika på gården
söndagen den 7 december kl 15.00. Varmt välkommen!

Hämtning av grovsopor 2014
Måndag 29 december
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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