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INFORMATION FRÅN STYRELSEN DECEMBER 2022 

FÖRTROENDEMANS EXPEDITION: 

Under 2022/23 gäller följande telefontider för expeditionen helgfria måndagar   

klockan 18:00-19:00 

Expeditionen har stängt röda måndagar. 

Containern är öppen helgfria måndagar klockan 07.00- 20.00 

 

Fasad och balkongarbeten på Krönet. 

Det kommer inte att bli sig likt på Krönet en tid framöver. Fasadarbetet kommer att vara arbetsamt 

vad det gäller oväsen och täckta fönster. Detsamma gäller sågningen och monteringen av 

balkongerna. Tillfälliga vägar skall anläggas bakom låghusen för att arbetsmaskinerna ska kunna ta 

sig fram och montera balkongerna. Alla balkonger skall tömmas, information om tid kommer att 

meddelas.  

EL 

El-avtal med Tegel energi under perioden 2022-01-01 till 2024-12-31 med 50 öre/kWh. Tillkommer 

nätavgifter samt skatter på cirka 100 öre/kWh. Totalt elpris för oss är 150 öre/kWh. 

Containern 

Det är inte tillåtet att slänga elektriska apparater i containern. De skall lämnas till Alelyckans 

återvinningscentral. 

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??. 

Fritidskommittén   

Krönet har en aktiv Fritidskommité.  På måndagar är det "bokkafé" mellan 13.00-15.00. 

Boulspelandet tar paus under vinterhalvåret. Det har också varit pubkvällar med quiz och en 

höstfest.  

På baksidan finns det tips för att kunna spara energi. 

 

Styrelsen önskar God jul och Gott nytt år 
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Tips för att spara el! 

 

Så länge vi har vårt nuvarande el-avtal är vi inte så hårt drabbade. 

Efter 2024 kommer det dock att se annorlunda ut. 
 

Här kommer några tips för att spara energi i hemmet. 

 

Vädra klokt. 

Vädra korta stunder, låt inte fönster och balkongdörrar stå på glänt under den kalla 

årstiden. 

 

Fjärrvärme. föreningen köper fjärrvärma från Göteborgs energi. Detta för att värma 

upp våra lägenheter och vårt varmvatten. Kostnaderna ökar och vi behöver se till att 

inte slösa med varmvattnet. Tänk på att inte duscha för länge och bada med måtta. 

 

Släck lamporna. Låt inte lamporna stå och brinna när det inte är någon i rummet 

eller när du inte är hemma. 

 

Byt ljuskällor. Byt till modern LED-belysning, då minskas energianvändningen 

avsevärt. De flesta halogenlampor och de flesta lågenergilampor kommer att 

förbjudas inom EU vid halvårsskiftet 2023. 

 

Dra ur gamla laddare. Se till att inte ha några elektriska apparater påslagna i 

onödan. De drar mer energi än man kan tro. 

 

Se över dina vitvaror. Gamla versioner av vitvaror drar mer energi än nya. 

Tvätta och diska klokt .Kör fulla maskiner, att tvätta i 30 eller 40 grader drar hälften 

så mycket energi som att tvätta i 60 grader. Kan du hängtorka din tvätt sparar du 

energi. Torktumlaren är en riktig energitjuv. 

Packa diskmaskinen väl. 

Vattenkokare: Har du en äldre spis sparar du mycket energi genom att koka upp 

vattnet i vattenkokaren i stället för kastrull. Detta gäller dock inte induktionshäll. 

 

Julbelysningar på balkongerna är ett trevligt inslag i vintermörkret. Låt det inte lysa 

dygnet runt, använd timer. 

 

 

 

                                                                                           

http://brfkronet.se/

