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INFORMATION FRÅN STYRELSEN Maj 2010 

FÖRTROENDAMANNA EXPEDITIONEN 

Följande öppettider för expeditionen gäller under sommaren 2009.  

7 juni, 21 juni, 9 augusti samt 23 augusti. Under hela juli är det stängt. 

Observera att containern endast är öppen de dagar som förtroendemanna expeditionen är öppen.  

KOMPOSTERING AV KÖKSAVFALL 

Vid årsstämman 2009 beslöts att föreningen skulle starta en försöksverksamhet med kompostering 

av biologiskt avfall under 1 år. Soprummen vid Fastlagsg. 6, 12, 15, 23 och 39 skall användas för 

kompostförvaring. Dessa soprum kommer att förses med skyltar och nya lås som kan öppnas med er 

lägenhetsnyckel. Startdatum för komposteringen blir den 1 juni 2010. 

Särskilda påsar och hållare kommer att lämnas ut till resp. hushåll 17, 20 och 24 maj i Träffpunkten.  

Se separat kallelse som redan är utskickad. 

NY LEVERANTÖR AV KABEL-TV 

Vid extrastämman den 7 april beslöt stämman att byta leverantör av kabel-TV från Comhem till 

Canal Digital. Alla nuvarande enskilda avtal med Comhem upphör vid bytet av leverantör som sker 

den 1 juni. Information samt Digitalboxar delas ut till medlemmarna den 17, 20 och 24 maj i 

Träffpunkten. Särskild kallelse om detta är utskickad. Som en konsekvens av att avtalet med 

Comhem upphör så byts också adressen till vår hemsida till: http://brfkronet.se 

AVGIFTSHÖJNINGAR 1 JULI 

Föreningen kommer att höja avgifterna den 1 juli med 3% på grund av framtida investeringar. 

På grund av att ett arrende har tillkommit för parkeringsplatserna utomhus tvingas vi höja avgifterna 

för dessa platser med 20 kr per månad den 1 juli. 

ROY BODSTRÖM 

Roy som varit sjukskriven en längre tid är nu tillbaka i tjänst. 

COMHEM 

Anledningen till att kundtjänst på Comhem och faktureringen inte vet om att avtalet skall avslutas 

beror på den mänskliga faktorn. Rådet från Comhem är att avvakta och betala INTE någon faktura. 

Comhem skall lösa problemen. 
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