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Hej på Er Lunnabor! 
 
År 2015 har runnit iväg med en förskräcklig fart och nu är vi snart framme då det nya året skall 
beredas plats.   
Styrelsen avlägger en liten rapport i detta blad, om vad som har hänt under senare delen av året 
och vad som bl.a kommer att hända under nästkommande år. 
 
Extra stämma 
Vid extra stämman i november konfirmerades 2011 års normalstadgar version 4. De nya stadgarna 
kommer att träda i kraft när Bolagsverket har godkänt dem. Stadgarna finns att läsa på vår hemsida 
www.lunna.se. Går även att beställa på vicevärdskontoret. 
 
Nytt avtal 
Nytt avtal för trädgårdsanläggning och trappstädning efter Värmlands fastighetsservice, har ingåtts 
med HSB Värmland. Det nya avtalet träder i kraft från och med 1 januari 2016. I samband med detta 
har styrelsen också anlitat HSB Trädgårdsplanering. HSB Trädgårdsplanering skall ge tips om 
förbättring av grönytor samt även ge förslag på skötselplan. 
 
Ny vicevärd 
Lloyd Alfredsson, vår vicevärd sedan många år har slutat sin tjänst hos Lunna och ersatts av Zandra 
Wall Andersson. Ingen ändring beträffande öppet- eller telefontider. 
Felanmälan sker som vanligt till vicevärden. Fel av katastrofkaraktär anmäls till Värmlands 
fastighetsservice till och med den 31 december 2015.  
Därefter till HSB Värmland tel. 054 – 19 84 10. 
 
Ekonomi 
Styrelsen har behandlat budget 2016. Glädjande besked: det ser bra ut - ingen avgiftshöjning 
kommer att ske. 
 
Valberedning 
Tyvärr saknas fortfarande valberedning! Du som är intresserad ta kontakt med någon i styrelsen! 
 
Sophusen 
Källsortering av vårt avfall fungerar i stort sett bra – men – tyvärr finns det boende som inte kan se 
skillnad mellan en stekpanna och ett batteri.  
Möbler och byggavfall skall inte lämnas i sophusen! Ägaren skall själv ombesörja bortforslandet!! 
Det finns sorteringsanvisningar anslagna i sophusen!!! Inget annat avfall än vad som står angivet får 
lämnas där, och självklart viker vi ihop wellpappskartongerna, så de tar mindre plats. 
 
Parkeringsplats tillstånd 
P-tillstånd finns redan nu att hämta på vicevärdskontoret för den som så önskar. Styrelsen kommer i 
januari 2016 ha öppet för att utlämna de nya p-tillstånden. Meddelande om detta uppsätts i 
trapphusen. 
 
Motionslokal 
Styrelsen avser att iordningställa lokalen med start i januari 2016. Vi efterlyser intresserade 
hantverkare för att om möjligt hålla kostnaderna nere. Tanken är också att stärka samhörigheten 
inom föreningen. 
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Lekplatser 
Lekplatserna har upprustat och resultatet får anses gott. 
 
Motioner till årsstämman 2016 
Glöm ej att göra din röst hörd! Lämna in motioner till årsstämman. Sista inlämningsdagen är 31 
januari 2016! 
 
 
 
 

VI I STYRELSEN VILL TACKA FÖR ERT FÖRTROENDE UNDER ÅRET 
 

OCH ÖNSKAR ALLA MEDLEMMAR OCH ÖVRIGA BOENDEN EN RIKTIGT  
 

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR 
 
 
 
 
 

 
                


