
INFORMATION FRÅN STYRELSEN Maj 2016

FÖRTROENDEMANS EXPEDITION. ÖPPETIDER FÖR CONTAINERN
Följande öppettider för expeditionen gäller under sommaren 2016. 13 och 27 juni, 8 samt 22 augusti. 
Under hela juli är det stängt. I övrigt är expeditionen öppen helgfri måndag 18 – 19.
Containern kommer att vara öppen varje helgfri måndag som vanligt under sommaren.

AVGIFTSHÖJNING DEN 1 JULI 2016 MED 2 %
På grund av kostnaderna för pågående arbeten behöver styrelsen höja avgifterna med 2 %.

HSB NABO: FÖRENINGENS PROBLEMLÖSARE 
Detta kan NABO hjälpa till med: ■ Arbete med medlemmar som drabbats av demenssjukdomar, 
fysiska och psykiska sjukdomar eller missbruksproblem. ■ Kontakter - samtal och besök med 
medlemmar. ■ Föreslå och förmedla service i hemmet. ■ Kontakter med sjukvård, socialtjänst och 
andra myndigheter. ■ Kontakter med anhöriga. ■ Förslag till åtgärder och hjälpförmedling vid 
störningsärenden och avgiftsrestantier. ■ Förmedling av kontakt med frivilliga organisationer. 
■ Konfliktshantering bostadsrättinnehavare / medlemmar. Medlemscenter Telefon: 010-442 20 00
Styrelsen har tecknat ett avtal med HSB och betalar redan för denna tjänst. Använd den! 

TAKARBETEN, TRAPPHUS SAMT PORTTELEFONER
Takarbetena fortsätter under sommaren och hösten. Föreningen har i avtalet med entreprenören begärt 
att arbetet skall utföras med ett minimum av skador på vårt område. Fasadrenovering med att byta 
skadade tegelstenar m.m. ingår också i arbetet. För medlemmar som bor i låghusen innebär detta tyvärr 
en hel del störningar. Trapphusen i höghusen kommer att få ny belysning med rörelsedetektorer under 
sommaren. Vidare har styrelsen tecknat avtal om byte av porttelefoner. Nuvarande system är gammalt 
och saknar reservdelar, varför vi behöver byta ut systemet. Arbetet med detta byte förväntas ske våren 
2017. Frågan om byte av medlemmens nyckelsystem togs upp vid förra stämman, men frågan 
bordlades då. Frågan kommer därför att tas upp vid årets stämma.

ÖVRIG INFORMATION
Gästlägenheten har nu fått ett duschutrymme som har önskats. Bastun är nu helrenoverad. Källargolvet 
i block II är också åtgärdat. Som vanligt måste styrelsen påminna om våra trivselregler. Mellan kl 22:00
och 07:00 bör vi "iakttaga största möjliga tystnad". Alltså tvättar vi inte i våra tvättmaskiner då.  
Respektera våra trivselregler. 

   TREVLIG SOMMAR
ÖNSKAR STYRELSEN

Förtroendeman   Exp: Fg. 19. Fastighetsskötare Fg. 49 E-post:   fs.kronet@bredband.net
Lennart Björk   0737-735003 Maire L, Fredrik A, Janne R, Krönets hemsida: http://brfkronet.se
Expedition        031-46 05 65 Telefon: 031-46 05 40 E-post: hsb.kronet@bredband.net
Öppet helgfri måndag 18-19. Vardagar: 09:30-10:00. Fritids: fritids.kronet@bredband.net

http://brfkronet.se/
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