Infobrev februari 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 För de allra senaste
nyheterna se även www.lonnparken.se

Underhållsspolningen
På det hela taget blev det ett lyckat resultat av spolningsarbetena. Vi har ett antal
lägenheter som inte spolades, innehavarna kommer kontaktas om nytt datum för
spolning.

Budget, stämma och ekonomi
Budgetarbetet i föreningen är klart och styrelsen förbereder nu inför kommande
stämma med redovisning, revision och all formalia. Datum för stämman meddelas så
snart vi har möjlighet. Föreningarna i Dalen försöker synkronisera sina avtal med
diverse leverantörer. Den bärande tanken är att om våra avtal har samma löptid blir
det mycket lättare för oss att göra gemensamma upphandlingar.

Fastighetsägarmöte 23 mars
Lönnparken och alla andra fastighetsägare är inbjudna till fastighetsägarmöte den 23
mars kl 17 på Svenska Bostäders kontor i Dalen. Dagordningen är inte klar så hör av
er på styrelsen@lonnparken.se om ni har något ni tycker föreningen ska driva.
Föreningen Ung och engagerad blir en punkt på dagordningen. Mötet samordnas av
Vilhelm Meyer, samhällsplanerare på Urban Utveckling & Samhällsplanering AB

Hämtning av grovsopor 2015
Måndag 23 mars
Måndag 25 maj
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
exvis på Garagevägen eller Bersågränd 1.
OBS! Finns det ingen lastbil eller representant från styrelsen på plats är det
förbjudet att ställa skräp ute på gården..
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