
INFORMATION FRÅN STYRELSEN December 2016

FÖRTROENDEMANS EXPEDITION
Expeditionen är stängd måndagarna den 26/12 och 2/1. Öppen måndag den 9 januari. 
Containern kommer att hållas öppen på juldagen mellan kl. 10 till 15. 

NY HEMSIDA
Nu är arbetet med den nya hemsidan klar och sidan togs i drift 1 dec. Mer aktuell information samt 
ett omfattande arkiv med årsberättelser från när husen byggdes skall svara för ett högre läsvärde för 
medlemmarna. Webbadress som förut: www.brfkronet.se

STÄDNING
I maj månad gick styrelsen ut med att alla som hade cyklar i cykelgaragen skulle märka dessa med 
svarta stripes. De cyklar som inte var märkta plockades bort. Nu är det cyklar som är märkta men 
som inte använts på ett antal år, dammiga och ingen luft i däcken. Nu uppmanas du som vet med dig
att du har cykel(ar) som bara står och inte använts på länge att ta bort dessa. Utrymmet behövs.

TAKARBETEN SAMT BYTE AV PORTTELEFONER
Nu är arbetet med taken samt fasaderna på låghusen klara. Under våren samt sommaren kommer 
våra porttelefoner att bytas ut eftersom vi inte längre kan underhålla befintligt system.

BYTE AV NYCKELSYSTEMET
Stämman 2016 beslutade att låta byta ut nyckelsystemet i föreningen (7-tillhållarlås påverkas inte av
bytet och kvarstår som medlemmens ansvar). Styrelsen återkommer när bytet kan bli aktuellt.

BRANDSÄKERHET
Lämna aldrig levande ljus obevakade. En god regel är att låta den som har tänt ljusen ansvara för att 
de också blir släckta. Se över era brandvarnare genom att testa och byta ut vanliga batteriet en gång 
om året. En brandvarnare bör bytas ut ungefär efter cirka 10 år. Om ni tar ner er brandvarnare och 
läser baksidan så står det t.ex. att den bör bytas före 2016.

God Jul och Gott Nytt år 

önskar Styrelsen

Förtroendeman   Exp: Fg. 19. Fastighetsskötare Fg. 49 Epost: fs.kronet@bredband.net
Lennart Björk   0737-735 003 Maire L, Fredrik A, Janne R, Hemsida:   http://www.brfkronet.se 
Expedition        031-46 05 65 Tel. 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
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