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INFORMATION FRÅN STYRELSEN Juni 2014 

FÖRTROENDEMANS EXPEDITIONEN 

Följande öppettider för expeditionen gäller under sommaren 2014. 2 juni, 16 juni, 11 augusti samt 25 

augusti. Under hela juli är det stängt. Från hösten är expeditionen öppen helgfri måndag 18 -19. 

Observera att öppettiderna efter juli är endast 1 timme dvs kl 18:00 – 19:00. 

AVGIFTSHÖJNINGAR DEN 1 JULI PÅ 3 % 

Föreningen höjer avgifterna den 1 juli med 3 %.  

CONTAINERN 

Containern kommer att vara öppen varje helgfri måndag som vanligt under sommaren.  

Tyvärr kastas det fortfarande skräp utanför containern. Sluta med detta. 

PERSONAL / FLAGGVAKT 

I december rapporterade föreningen att Maire Lehtinen tog över tjänsten som fastighetsskötare.  

Från och med 1 mars är det Finns städ som har tagit över städningen i våra fastigheter. 

En flaggvakt sökes mot ersättning. Kontakta förtroendeman om ni är intresserad. 

MARK OCH MILJÖARBETEN (INFORMATION FRÅN NCC) 

Nu börjar vi komma riktigt långt i våra arbeten uppe på Krönet. Innan semestern under juli kommer vi 

att vara klara med allt dräneringsarbete runt era hus och mer och mer av våra arbeten går nu på att få 

det fint runt husen. Under slutet av hösten kommer vi att vara klara med merparten av våra arbeten och 

under våren 2015 kommer sedan de sista finjusteringarna att utföras  med bland annat plantering av de 

växter som inte hinner planteras i år. Vi vill avsluta med att önska er alla en glad sommar och tacka 

för ert trevliga bemötande på Krönet. 
Hälsningar NCC:s personal.  

KOLLEKTIVT BOSTADSRÄTTSTILLÄGG 

Styrelsen har utrett frågan om kollektivt bostadsrättstillägg i föreningen och rekommenderar att man 

beslutar så vid stämman hösten 2014. Föreningen återkommer i frågan till stämman. 

KOMPOSTERING 

Föreningen har vid upprepade tillfällen fått anmärkning på att material som skall komposteras slängs i 

plastpåsar, vilket inte får ske. Medlemmarna får bara använda de papperspåsar som är avsedda för 

kompost. Om föreningen vill undvika att få höjda avgifter måste vi alla sköta komposteringen på rätt 

sätt.  
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