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INFORMATION FRÅN STYRELSEN Maj 2011 

FÖRTROENDAMANNA EXPEDITIONEN 

Följande öppettider för expeditionen gäller under sommaren 2011.  

13 juni, 27 juni, 8 augusti samt 22 augusti. Under hela juli är det stängt. 

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

NY ORDFÖRANDE FRÅN DEN 1 JULI 

Vår ordförande Christer Karlsson har flyttat från föreningen och slutar därmed som ordförande från 

den 1 juli. Kjell Eriksson kommer att gå upp som ordförande fram till årsstämman i år. 

AVGIFTSHÖJNINGAR DEN 1 JULI PÅ 5 % 

Föreningen tvingas höja avgifterna den 1 juli med 5 % på grund av ökande räntekostnader, ökade 

kostnader för fjärrvärme samt framtida markarbeten på grund av fuktskador. 

INFORMATION OM BONÄRA 

HSB BoNära kan hjälpa till med allt inom: 

Veckostädning, flyttstädning, fönsterputsning m.m. 

Hur fungerar det: 

Kontakta HSB BoNära via Göteborgs växel, tel 031-85 90 00. BoNära gör ett kostnadsfritt 

hembesök, där man tittar på förutsättningar, vad du vill ha hjälp med och i vilken omfattning.  

Baserat på vad man kommer fram till gemensamt så skriver man ett avtal om hjälpen. 

FRITIDSVERKSAMHETEN 

Krönets fritidsverksamhet vill ha önskemål från medlemmarna på aktiviteter som vi kan genomföra. 

Vi ser gärna att det kommer in förslag på aktiviteter som vi inte har gjort innan. 

Förslag på aktiviteter kan du skriva ned på en lapp och lägga i brevlådan nere på expeditionen på Fg. 

33 eller skicka ett mail till fritids.kronet@bredband.net 

Fritids önskar en fin sommar och välkomnar er till en aktiv höst. 

SLUTA SKRÄPA NER I VÅRT OMRÅDE 

Tyvärr så slängs fimpar m.m. inom vårt område. Man finner t.o.m. fimpar utanför fönstren.  

Var vänliga och försök hålla vårt område rent och snyggt.  
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