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INFORMATION FRÅN STYRELSEN December 2013 

JULTIDER 

Förtroendemanna expeditionen är stängd måndagarna den 23 och 30 december samt 6 januari.  

Containern kommer att hållas öppen på juldagen mellan kl. 10 till 15.  

TRIVSELREGLERNA 

Styrelsen vill på nytt påminna om våra trivselregler som finns i pärmen som ni har fått ut. Läs dessa. 

Styrelsen vill uppmana medlemmarna att anmäla fel och brister till fastighetsskötarna så att felen 

kan åtgärdas. Lita inte på andra gör det. Vidare vill styrelsen påminna om att inte kasta fimpar från 

fönster och balkonger. Försök att bli bättre med att följa ordningsregler under 2014. 

CONTAINERN 

På årets stämma diskuterade livligt frågan om vi skall ha kvar containern eller ej och man upprepade 

förra årets kommentarer om att medlemmarna måste sköta sig bättre om containern skall kunna vara 

kvar. Omröstning på stämman gav en majoritet som önskar behålla containern men att med-

lemmarna måste följa anvisningarna bättre om den skall kunna vara kvar.  

MAIRE LEHTINEN NY FASTIGHETSSKÖTARE 2014 

Maire kommer att ta över tjänsten som fastighetsskötare efter Roy som avlidit under året. 

Föreningen kommer i stället att anlita någon firma som tar över städningen i föreningen. När det är 

klart kommer Maire att arbeta sina timmar som fastighetsskötare tillsammans med Janne. 

MARK OCH MILJÖARBETEN UNDER 2014 

NCC vill tacka för det trevliga bemötande vi fått från alla boende på krönet trots det i många av-

seende väldigt störande arbete som har pågått under 2013. Under början av 2014 kommer vi att 

fortsätta arbetet med nya dränerings- och dagvattenledningar runt husen. Senare under året kommer 

arbetet att fortsätta med den nya utemiljön med upprustad lekplats, nya uteplatser, ny belysning, 

bouleplan, fotbollsplan med mera. 

LEVANDE LJUS 

Lämna aldrig levande ljus obevakade. En god regel är att låta 

den som har tänt ljusen ansvara för de också blir släckta. 

 

God Jul och Gott Nytt år  

önskar  styrelsen samt NCC 

 


