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Infobrev juni 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
Tack!
Den nya styrelsen vill tacka för årets stämma och för förtroendet att under kommande år
sköta Lönnparkens bostadsrättsförening på bästa vis.
Den nya styrelsen ser ut så här:
Ordförande – Michael Forsberg
Ekonomiansvarig – Terje Õitspuu
Sekreterare – Mattias Holgersson
Ledamot – Nicolina Valente
Ledamot – Anton Yman
Ledamot – Andreas Jönsson
Suppleant nr 1 – Kicki Persson
Suppleant nr 2 – Mats Lundqvist
Suppleant nr 3 – Per-Olof Klarström
Vill du komma i kontakt med styrelsen så skickar du ett mail till: styrelsen@lonnparken.se
Valberedningen för kommande år består av:
Teresa Allzén (sammankallande)
Fahrudin Selimovic
Anna Carlidus
Välkommen till diskussionsmöte
Tisdagen den 23/6 bjuder styrelsen in till ett diskussionsmöte. Samtliga medlemmar i föreningen är välkomna till träfflokalen klockan 18.00. Tanken är att diskutera frågor som rör cykelparkeringar, upphandling av trädgårdsskötsel, planen för asfaltytan och kommande större
fastighetsprojekt.
Styrelsen vill gärna ta del av dina synpunkter. Mötet kommer att pågå i en timme fram till
19.00. Därefter kommer styrelsen att hålla sitt ordinarie styrelsemöte.
Skicka gärna in dina synpunkter i förväg till adress: styrelsen@lonnparken.se. Vi kommer denna gång inte hinna att prata om enskilda medlemmars angelägenheter, utan enbart diskutera
sådant som tillhör det gemensamma.
Extrastämma
Styrelsen kommer att kalla till en extrastämma. Datum är ännu oklart. Skälet är att det krävs
två på varandra följande stämmor för att besluta om stadgeändringar. I detta fall avses juste-
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!
ring av paragraf 9 så att den anpassas till den nya lagen som ger bostadsrättsföreningar rätt
att ta ut en administrativ avgift i samband med andrahandsuthyrningar.
Av naturliga skäl måste även paragraf 49 justeras. Den reglerar förverkandegrunder. Kort beskrivet så kan bostadsrättsföreningen säga upp bostadsrättsinnehavaren om denne dröjer
med att betala avgiften för andrahandsuthyrning. Se propositionen i tidigare utskickad kallelse
till stämman för mer information.
Cykelparkering
Stämman gav styrelsen i uppdrag att kolla hur antalet cykelparkeringar ska kunna ökas. Planeringen av projektet är i full gång och kostnader för detta kommer att räknas fram. Ämnet
kommer också att diskuteras på mötet den 23/6.
Trädgårdsgruppen
Trädgårdsgruppen har ställt frågan om de kan ha mer frihet gällande inköp av växter
Styrelsen beslutade på senaste styrelsemötet att trädgårdsgruppen i år får en egen budget på
10 000 kronor. De får lägga ut egna pengar och får sedan pengarna tillbaka efter uppvisande
av kvitto.
Asfaltytan
Trädgårdsgruppen har tagit fram ett förslag hur ytan kan utsmyckas med blommor och örter
som odlas i pallkragar. Beräknad kostnad är 15 000 kr. Majoriteten i styrelsen beslutade godkänna förslaget. Ämnet kommer också att diskuteras på mötet den 23/6.
Trädgårdens skötsel
Anton Yman som är professionell trädgårdsmästare och trädgårdsanvarig i föreningen (och
ledamot i styrelsen) har i hittills använd sitt eget företags maskiner och verktyg för gräsklippning och arbetat på sin fritid. Anton har föreslagit att föreningen kan anlita hans företag för
trädgårdsarbete/gräsklippning. Styrelsen har godkänt Antons förslag (för att undvika jäv i frågan deltog Anton själv inte i omröstningen på styrelsemötet). Styrelsen beslutade också att
kostnaden för trädgårdsskötseln inte får överstiga 20 000 kr per år i samarbetet med Antons
företag. Ämnet kommer också att diskuteras på mötet den 23/6.
Grovsopor
Datum för hämtning av grovsopor: 31 augusti, 26 oktober. 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
på exempelvis Garagevägen eller Bersågränd 1.
OBS! Finns det ingen lastbil eller representant från styrelsen på plats är det
förbjudet att ställa skräp ute på gården.
Bästa hälsningar/
Styrelsen genom Mattias Holgersson
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