Infobrev april 2017
Nyheter och information från styrelsen
Lönnparkens Infobrev kommer ut ca en gång i månaden 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? Skicka din mailadress till styrelsen@lonnparken.se
Vill du komma i kontakt med styrelsen, skicka ett mail till styrelsen@lonnparken.se

Gå med i styrelsen!
Vill du vara med och utveckla Lönngården och vår förening? Ta chansen och
gå med i styrelsen. Det är här de goda förslagen blir verklighet, alltifrån
trivselaktiviteter för oss boende, både stora och små, till långsiktiga lösningar
för att sänka våra kostnader och göra oss mer hållbara.
Om du har idéer som du vill vara med och förverkliga, skicka ett mail till
valberedning@lonnparken.se, eller ring på hos Karl Robert i 59:an eller Sofia
i 113. Den nya styrelsen väljs på stämman den 16 maj.

Vårstädning
den 23 april kl 11-14
Vi samlas för att göra fint på gården och omkring fastigheten. Bland annat ska
vi måla om lekställningarna, en ny papperskorg ska sättas upp på gården och
hyllor ska upp i trädgårdsförrådet som vi städade ur i höstas. Korv med bröd,
kaffe, bullar och saft serveras till alla som hjälper till.

Medlemsmöte om föreningens ekonomi
den 3 maj kl 19.00 i lokalen
Vi fortsätter med ambitionen att samla alla föreningens medlemmar till ett
informationsmöte ett par gånger om året. Denna gång tar vi hjälp av
föreningens revisor Anna Stenberg, som precis har gått igenom våra
räkenskaper inför stämman. Hon kommer att ge sin professionella bild av vår
förenings ekonomi och svara på frågor. Både medlemmar och hyresgäster är
varmt välkomna.

Årsstämma
den 16 maj kl 19.00 i lokalen
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Alla medlemmar hälsas välkomna till årets stämma, där vi som vanligt
behandlar medlemmars motioner, går igenom årsredovisningen för det gångna
året samt väljer en ny styrelse för kommande år.

Planerat underhåll i fastigheten
•

Justering av värmesystemet. Konsulthjälp är upphandlad. Utredning om
hur vårt värmesystem fungerar påbörjas inom kort.

•

Spolning av avloppsstammar. Företaget Xtream Clean kommer att börja
avisera boende och påbörja arbetet inom kort.

•

Renovering av hyreslägenheter. Företaget Ocab påbörjar
fuktutredningar i berörda lägenheter under april.

•

Portar och loftgångsdörrar kommer att skrapas och lackas senare i vår,
enligt underhållsplanen.

Nya medlemmar välkomnas
Vi välkomnar våra nya medlemmar Henrik och Caroline i 95:an som flyttade in i
början av mars.

Nästa tid för grovsopor: 3 maj kl 18 – 19
Nästa tillfälle för lämning av grovsopor är den 3 maj (samma dag som
medlemsmötet) mellan kl 18.00 och 19.00 vid 95:ans vändplan.
Sophämtning sker också den 1 augusti, 3 oktober och 5 december.
Vår leverantör TAR INTE emot återvinningsmaterial så som wellpapp, tidningar,
plast, färgat och ofärgat glas eller metall. Det slänger vi själva vid återvinningsstationerna på exempelvis Garagevägen eller Bersågränd 1.

Glada
påskhälsningar,
Styrelsen för
Brf Lönnparken
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