Infobrev maj 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

Fönsterrenoveringen
Innan fönsterrenoveringen påbörjades informerade styrelsen om att alla trasiga
isolerglas ska bytas. Idén med att endast byta trasiga och inte alla isolerglas
baserades på att ett byte av samtliga isolerglas skulle minst dubblera
entreprenadens kostnad. Styrelsens upplägg avsåg att ge huskropparna en rimlig
isoleringsförmåga till minimal investering. Tyvärr visade det sig att den mätmetod vi
avsåg använda för att detektera trasiga glas inte var tillförlitlig och att en fullständig
mätning kan kosta flera hundra tusen kronor. Ställd inför detta har styrelsen beslutat
att inte gå vidare med att byta isolerglasen.
Trasiga isolerglas är naturligtvis inte bra. Tydligast påverkan är att de ger mycket
dålig sikt vid vissa klimatförhållanden. En annan påverkan är att fönstret isolerar
sämre. Där kan vi trösta oss med att andra åtgärder (som ligger i underhållsplanen)
ger betydligt snabbare pay-back per krona i sänkt energiförbrukning. För tillfället
diskuterar vi möjligheterna att förhandla fram ett bra pris så att de boende som vill
byta glas på egen bekostnad kan göra det. Styrelsen informerar mer om det senare.

Rättelse i kallelsen till stämman
Ett fel finns i listan över valberedningens förslag vilken distribuerades med kallelsen
till stämman. Nedan är korrekt förslag.
Styrelse
Mikael Forsberg
Terje Òitspuu
Nicolina Valente
Anton Yman
Andreas Jönsson
Mattias Holgersson
Suppleanter
Kicki Persson
Per-Olof Klarström
Mats Lundqvist
Valberedning
Terese Allzén
Fahrudin Selimovic
Anna Carlidus
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Städdagen
Stort tack till alla som medverkade på städdagen!

Asfaltsytan
Styrelsen har givit Trädgårdsgruppen i uppdrag att se över vad som kan göras med
asfaltsytan på gården för att få en grönare och trevligare plats att umgås på.

Omfarhandlade lån
Styrelsen har omförhandlat ett av föreningens större lån och inom kort ska även ett
mindre lån omförhandlas. Med vår kassör Terje i spetsen (och tack vare att
föreningen följt det tekniska programmet) har föreningen lyckats sänka räntan
ordentligt. Besparingen jämfört med tidigare avtal blir över 500 000 kr räknat på
årsbasis.

Hämtning av grovsopor 2015
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.
Med vänlighet
/Styrelsen
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