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INFORMATION FRÅN STYRELSEN                                  December 2020 

ÅRETS SISTA NYHETER FRÅN STYRELSEN. 

I dessa tider när mörkret och pandemin slår sina lovar runt oss, så är det viktigt att vi tar vara på alla 

glädjeämnen som vi kan, stora eller små. Vi ska också uppmärksamma och ta hand om varandra i 

dessa tider. Snart kan vi glädjas åt alla ljusen på Krönet. I fönstren lyser ljusstakar och stjärnor. 

Många balkonger är fantasifullt utsmyckade och föreningen tänder sina granar. Det är Krönets ljus i 

mörkret. 

FÖRTROENDEMANS EXPEDITION 

Expeditionen och telefontiden är stängd under måndagarna den 28/12 och den 4/1. 

ÅTERVINNINGSSTATIONEN 

Plastpåsar får absolut inte slängas i kompostbehållaren. Der är en stor kostnad för föreningen när 

detta görs. Endast bruna papperspåsar i kompostbehållaren!!  

Dumpa inte sopor utanför sopkärlen. Det ser skräpigt och fult ut. Vi ska vara rädda om vårt område! 

 

CYKELRUM 
Rensning av cyklar börjar den 1 februari. På alla cyklar hängs märkesremsor som ni skall fylla i. 

Detta gör vi för att bereda mer plats i cykelrummen. 

PÅGÅENDE ARBETEN UNDER 2020-2021 

Våra avloppsstammar skall rensas och repareras. Det kommer att bli mycket arbete och medföra 

en del besvär för medlemmarna. Mer information kommer i december/ januari 2021. 

Föreningen har skrivit avtal med Inspector, som skall besiktiga alla lägenheter vid försäljning. Detta 

för att den nye medlemmen inte skall drabbas av oförutsedda fel. 

BRANDSÄKERHET 

Lämna aldrig levande ljus obevakade! En god regel är att låta den som har tänt ljusen ansvara för att 

de också blir släckta. Se över era brandvarnare genom att testa och byta ut vanliga batteriet en gång 

om året. En brandvarnare bör bytas ut ungefär efter cirka 10 år. Om ni tar ner er 

brandvarnare och läser baksidan så står det t.ex. att den bör bytas före 20??. 

 

 

Lena, Lars, Mats, Momo, Lennart, Kjell och Vivi-Anne önskar alla medlemmar en 

God Jul och ett Gott Nytt År! 

 

 
Rapport från årsstämman, se baksidan! 

 
 

http://brfkronet.se/


Rapport från HSB Krönets årsstämma 23 nov. 2020

Årsredovisning
Krönets årsstämma 2020 genomfördes med poströstning. Till stämman inlämnades 
98 poströster varav 2 förklarades ogiltiga på grund av kommentarer i poströsten. 
Antalet giltiga poströster var därmed 96 st. Klas Sjödell valdes till mötesordförande 
av valberedningen.  Årsredovisningen som har utdelats till samtliga medlemmar 
godkändes under punkterna 10 till 14.

Förtroendevalda
Till styrelsen omvaldes Lars Andersson, Lena Hedberg Larsson och Vivi-Anne 
Berglund på två år. Till revisor omvaldes Anne-Marie Lundström med suppleant 
Cecilia Löwdin båda på 1 år. Till valberedning omvaldes Stefan Sjöberg samt 
Michelle Andreasson på 1 år, med Stefan Sjöberg som ordförande.
Valberedningens förslag till arvoden för 2020 godkändes av stämman: 
Styrelsens arvode är 291 600 kr som fördelas på styrelsens personer. Revisors 
arvode är 22 500 kr. Ansvarig för hemsidan arvoderas med 5 500 kr.
Valberedningens arvode är 3 000 kr per person enligt förslag från styrelsen.
Valberedningens förslag till fritidskommitté samt arvodering godkändes av stämman.
Ledamöter i fritidskommittén Unni Noren Eilersen, Ing-Marie Gustavsson, Benny 
Larsson, Gun Holmgren, Linda Gyllesten, Anne-Maj Kristensson samt Lasse 
Johansson. Arvodering för fritidskommittén är 40 000 kr för kommande 
verksamhetsår. 

Motioner (Se utdelat material till årsberättelsen inklusive styrelsens svar) 

Motion 1: Rökning på balkong.
Stämman avslog motionen. Det är många som önskar ett rökförbud. Tyvärr kan inte 
styrelsen införa ett sådant förbud som angivits i styrelsen svar på motionen.
Motion 2: Verktygspool.
Stämman godkände att en verktygspool anordnas.
Motion 3: Facebookgrupp.
Stämman avslog motionen.
Motion 4: Byteshörna.
Stämman avslog motionen.
Motion 5: Betalparkering för cyklar.
Stämman avslog motionen. Styrelsen utreder frågan till nästa stämma.
Motion 6: Huskurage.
Stämman avslog motionen.
Övrig frågor:   Se styrelsens svar bilaga 7 och 8.
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