
 

INFORMATION FRÅN STYRELSEN December 2007 

ÖPPETTIDER VID CONTAINERN 

Öppettiderna vid containern är alla helgfria 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. Speciellt är det inte 

tillåtet att slänga elektronik i eller vid containern. Skrymmande saker skall göras kompakta innan de 

slängs. Containern har dörrar på sidorna, vilka kan öppnas för att för att slänga in era saker. 

Containern är även öppen Juldagen kl. 10:00 till 15:00. 

Använd den nya återvinningscentralen som öppnades på Alelyckan för elektronik och vitvaror.  

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. 

TVÄTTSTUGORNA 

Rena lokaler skapar trivsel. Glöm därför INTE att städa efter dig när du använt tvättstugan. 

Observera att tvättstugorna får endast användas av medlemmar i föreningen. 

FÖRSLAG FRÅN MEDLEMMARNA 

Under året har flera förslag kommit från medlemmar. Dessa förlag har nu blivit utförda eller 

kommer att utföras. Vänta därför inte med era förslag till stämman utan förslag och ideer mottages 

tacksamt under hela året. Det finns alltid plats i brevlådan vid förtroendemannaexpeditionen. 

GARAGEPORTARNA 

För er som har plats i parkeringsdäcket gäller att ni måste vänta tills den röda lampan slutar blinka 

innan ni kör ut genom garageporten. Om ni inte väntar kommer portarna att stå öppna under lång tid. 

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.  

I samband med att föreningen nu inför nyckelbrickor för våra ytterdörrar och källargångar har vi 

minskat riskerna. Om ni förlorar någon bricka skall ni snarast anmäla förlusten så att vår förtroende-

man kan spärra brickan.  

TRÄFFPUNKTEN 

Som medlemmar har ni möjlighet att hyra en utmärkt lokal som Träffpunkten. Ni måste dock städa 

efter innan ni lämnar lokalen. Om ni inte gör det tvingas föreningen debitera er 1 000 kr.   



ENHETSMÄTNING AV EL 

Nu skall äntligen de nya elmätarna installeras under december. Styrelsen räknar därmed att systemet 

med elräkning via hyresavin kan börja gälla från den 1 januari 2008. Debiteringen kommer att ske i 

efterhand för förbrukad el. Vi har ALLA ett ansvar att minska vår elförbrukning för miljön skull. 

Kostnaden för elen per kWh blir med dagens priser följande:  36,1 öre för elavtalet med PlusEnergi, 

plus 26,5 öre i energiskatt, plus 3,3 öre i El-certifikat, plus 12,4 öre i nätavgift till Göteborgs Energi. 

Summa: 78,3 öre/kWh + moms. Föreningen lägger sedan på 3 öre för investeringen i nya mätare. 

Totalt betalar vi 101 öre/kWh, vilket är lägre än de flesta skulle betalt om vi inte hade centralt avtal. 

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. 

HEMSIDA FÖR FÖRENINGEN 

Styrelsen kommer att en egen hemsida på Internet för information om föreningen och dess verk-

samhet. Hemsidan kommer att ha adressen: http://web.comhem.se/kronet 

 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 
ÖNSKAR STYRELSEN 


