
 

INFORMATION FRÅN STYRELSEN Maj 2001 

INFORMATION OM PLANERING INFÖR STAMBYTET 

Planeringen för stambytet på krönet pågår för fullt. Information och möjlighet till diskussion om 

stambytet kommer att ges på blockträffarna under maj månad. Följande tider för blockträffarna: 

Måndagen den 7 maj  Block 1 kl 15.00 samt 18.00 

Onsdagen den 9 maj  Block 3/4 kl 15.00 samt 18.00 

Tisdagen den 15 maj  Block 2 kl 18.00. 

AVTAL OM INTERNET PÅ KRÖNET KLART 

Styrelsen har tecknat ett 5-årigt avtal om internet med NETatONCE. Arbetet med att installera 

bredband kommer att ske under hösten och vara avslutet senast under första halvåret 2002. 

Avtalet är mycket förmånligt och innebär inga kostnader för föreningen utan endast för de 

medlemmar som önskar teckna avtal om bredband. Två typer av abonnemang finns “Smalband 

med begränsad bandbredd till 64 Kbits/s för 99 kr/mån och “Bredband” med maximal 

tillgänglig bandbredd upp till 100 Mbit/s för 185 kr/mån.  

Mer information finns på NETatONCEs hemsida      http://www.netatonce.se  

Under avtalsperioden förväntas även andra tjänster som t. ex. IP-telefoni samt Digital-TV 

erbjudas medlemmarna. Ingen information finns för närvarande om dessa tjänster. 

NY FÖRTROENDEMAN PÅ KRÖNET 

Stig Johnsson som varit vår förtroendeman på Krönet under många år önskar nu trappa ner sin 

verksamhet från och med årsskiftet. Styrelsen söker därför efter någon person, som kan ta över 

arbetet som förtroendeman. Kontakta Lennart Björk eller Stig Johnsson för mer information. 

ANGÅENDE NYINSTALLATION AV SPISFLÄKT I LÅGHUSEN 

För att erhålla en effektiv ventilation i köken får inte någon fläkt kopplas till imkanalen. 

Eftersom det är självdragsventilation i låghusen får imkanalen inte på något sätt byggas in för 

att ventilationen skall fungera. Om fläkt skall installeras är det endast kolfilterfläkt som är 

tillåten. Spaltventilerna på fönstren måste vara öppna för att uppnå fullgod ventilation. 

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 till området och det är fult att ha 

matrester liggande utanför våra hus. 

FJÄRRKONTROLL TILL GARAGEPORTEN 

Styrelsen har kunnat köpa in ett mindre antal fjärrkontroller till garageportarna till ett bra pris. 

Priset på en fjärrkontroll är numera 725 kr. Kontakta förtroendeman om du vill köpa en ny 

fjärrkontroll. 



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. 

BARNCYKLAR SAMT BARNVAGNAR 

Skall förvaras i därtill avsedda cykelrum. Får inte placeras på svalen eller i entren. Dessa 

utrymmen måste hållas fria för transporter som t. ex. ambulans m.m. Du underlättar dessutom 

arbetet för våra städerskor om dessa utrymmen är fria.  

INHÄGNAD AV CONTAINERPLATS 

Styrelsen har under en längre tid kunnat konstatera att personer som inte bor inom området 

använder föreningens container som avstjälpningsplats för sina grovsopor.  

Sedan en tid tillbaka finns det en skylt på containern som klart anger att endast HSB Krönets 

medlemmar får använda den. Förbudet har dock inte respekterats och föreningens medlemmar 

får då stå för andras renhållningskostnader.  

Styrelsen har därför beslutat att bygga in containerplatsen med nät och två låsbara grindar. Detta 

arbete är nu beställt och kommer att utföras ganska omgående. Grindarna kommer därefter att 

vara låsta dygnet runt. Medlemmarna har tillgång till containern med den nyckel som används 

för allmänna utrymmen. Glöm dock inte att låsa grindarna efter er om vi skall slippa betala 

för andras sopor. 
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