
 

INFORMATION FRÅN STYRELSEN December 2006 

ÖPPETTIDER VID CONTAINERN 

Öppettiderna vid containern är Måndagar kl. 07.00 till 20.00. Det är viktigt att läsa och 

respektera vad som får och vad som inte får slängas i containern, annars blir det en extra kostnad för 

föreningen och därmed för alla som bor på Krönet. 

BOKNING AV TRÄFFPUNKTEN OCH GÄSTLÄGENHETEN 

Från och med 1 juli kan medlemmarna boka Träffpunkten samt gästlägenheten via Roy på 

hans telefontid 09.30-10.00. Fastighetsskötarens telefon är 46 05 40. 

UPPMÄRKNING AV CYKLAR 

Styrelsen vill att ni märker upp era cyklar. De som ej är uppmärkta kommer att tas om hand under 

andra halvan av januari. 

ORDNINGSREGLER 

Vi måste följa Räddningstjänstens ordningsregler som gäller våra uppgångar, källare och vindar. Det 

FÅR INTE FINNAS NÅGOT SKRÄP I ALLMÄNNA UTRYMMEN. Det får inte ens ligga 

gratistidningar i våra entreer. Räddningstjänsten har varit på besiktning i föreningen och hade syn-

punkter på hur det ser ut. Föreningen ansvarar för brandsäkerheten. 

TVÄTTPÅSE TILL MEDLEMMARNA 

En liten julklapp från föreningen, en påse för tvätt av bygelbh. Om vi använder denna påse så slipper 

vår fastighetsskötare Roy att varje vecka plocka byglar ut tvättmaskinerna och spendera onödig tid. 

FÖRSLAG FRÅN MEDLEMMARNA 

Under året har flera förslag kommit från medlemmar som t.ex. teleslinga i Träffpunkten, nya plank 

vid p-platserna samt gallring i skogen. Dessa förlag har nu blivit utförda eller kommer att utföras. 

Förslag och ideer mottages tacksamt under hela året. Det finns alltid plats i brevlådan. 

MINIMERA RISK FÖR INBROTT 

Vi måste alla skärpa oss när det gäller vem vi släpper in i våra fastigheter. Släpp bara in de som du 

känner. Om vi hjälps åt kan vi minska risken för inbrott i våra lägenheter och allmänna utrymmen. 

PRISSÄNKNING AV BREDBAND OCH IP-TELEFONI 

Styrelsen har nu fölängt avttalet med Bredbandsbolaget i två år och samtliga som har bredband eller 

IP-telefoni från företaget kommer automatiskt att få sänkta priser från och med januari 2007. 

 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 
ÖNSKAR STYRELSEN 


