
INFORMATION FRÅN STYRELSEN Augusti 2002

INFORMATION OM STAMBYTET
Efter en skön sommar börjar nu fortsättning av stambytet och badrumsrenoveringen
Krönets byggrupp och HSBs projektledning har lämnat lite information inför höstens arbeten. 
Denna information finns bifogad till informationen i Nytt på Krönet.
Styrelsen vill i samband med ombyggnaden påpeka att Skanskas baracker inte är avsedda som 
lekplats. Eftersom det har uppmärksammats att barn har lekt på dessa baracker och containrar 
så vill vi be föräldrarna att se till att barnen inte leker på dessa med tanke på olycksrisken.

TILLTRÄDE TILL UPPGÅNGARNA
Med anledning av att man har funnit både kanyler och blodfläckar i trapporna i några 
uppgångar vill styrelsen uppmana medlemmarna att inte öppna ytterdörrarna för okända 
personer. Fastighetsskötarna samt städerskorna kommer att kontrollera våra uppgångar under 
sitt arbete. Det krävs dock medlemmarnas medverkan om vi skall undvika att få problem i våra 
uppgångar.

ÅRSSTÄMMAN
Styrelsen vill påminna om att årsstämman kommer att hållas onsdagen den 27 november och att 
motioner till årsstämman skall vara inlämnade senast den 30 september.

UPPKOPPLING TILL INTERNET FÖRSENAD
Starten med att installera bredband på Krönet är kraftigt försenad och NETatONCE har ej 
kunnat lämna besked när arbetet kan påbörjas. Styrelsen kommer därför att fortsätta att 
undersöka andra alternativ om NETat ONCE ej kan utföra arbetet. Styrelsen har dock som 
tidigare informerats om börjat förbereda installationen genom att placera tomrör i slitsarna för 
att underlätta installationen av CAT5-kabel till lägenheterna. Installationen av bredband kan då 
inte vara klar innan alla våtrum är renoverade. Om de två hus som förväntas bli klara under 
2002 kan få uppkopplingen till Internet i början av 2003 kan vi idag inte ge besked om. 
Styrelsen återkommer när vi har mer information.

FÖRSLAG FRÅN MEDLEMMARNA
De medlemmar som har ideer och förslag till förbättringar kan som tidigare lämna sina förslag 
på föreningens expedition på Fg 19. När expeditionen ej är öppen så lämna in förslagen i 
brevlådan. Glöm inte att att underteckna era förslag. Anonyma förslag behandlas inte av 
styrelsen.

IMKANALERNA I VÅRA KÖK (GÄLLER ENBART HÖGHUSEN)
GÖSAB har under året utfört rensning av imkanalen i köket. Tyvärr har sju lägenheter fått 
anmärkningar, som skall vara åtgärdade innan nästa kontroll. Flertalet anmärkningar orsakas av 
att kryddhyllan ej är demonterbar på grund av att den fastmålad och spikad. 
I en av lägenheterna har monterats en spisfläkt kopplad på ventilationssystemet. Sotarmästaren 
förbjuder montering av sådan fläkt, vilket kan avsevärt försämra ventilationen för övriga 
medlemmar i uppgången.



FÖRBUD ATT MATA VILDA DJUR
Enligt föreningens trivselregler är det förbjudet att kasta ut matrester från balkonger eller 
fönster för att mata djur. Matrester lockar bland annat råttor och vildkatter till området och det 
är inte vackert att ha matrester liggande utanför våra hus.

MILJÖSTATIONEN
Medlemmarnas benäghet att lämna sina grovsopor i miljöstationen har ökat, men det är fort-
farande alltför mycket tidningspapper, plåtburkar och glas som dimper i soprummen. 
Öka användningen av miljöstationen där det fortfarande finns plats. Dessutom bidrar du med att 
sänka våra gemensamma avfallskostnader.
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