
INFORMATION FRÅN STYRELSEN Juni 2017

FÖRTROENDEMANS EXPEDITION. ÖPPETIDER FÖR CONTAINERN
Följande öppettider för expeditionen gäller under sommaren 2017. 12 och 26 juni, 14 samt 28 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 2017 MED 3 %
På grund av ökande kostnader behöver styrelsen höja avgifterna med 3 %.

NYA STADGAR FÖR ALLA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 
På grund av nya lagar och regler måste samtliga bostadsrättsföreningar byta till nya stadgar. Föreningar
kan dock göra vissa anpassningar som är lämpliga för den enskilda föreningen. Styrelsen har under 
vintern arbetat med förslaget till nya stadgar samt med de anpassningar som vi önskar ha för vår 
förening. I detta arbete har föreningen tagit hjälp av HSBs jurister för att vårt förslag skall kunna 
accepteras av HSB. Nya stadgar kräver dock två stämmobeslut, varför styrelsen kommer att kalla till en
extrastämma under hösten för att enbart diskutera dessa nya stadgar. Beslutet om nya stadgar tas sedan 
vid den ordinarie årsstämman 2017. 

NYA PORTTELEFONER SAMT BYTE AV NYCKELSYSTEM
Nuvarande porttelefoner är gamla och saknar reservdelar, varför vi behöver byta ut systemet. Arbetet 
med detta byte pågår. Bytet av medlemmens nyckelsystem godkändes vid förra årets stämma. Styrelsen
räknar med att detta byte kan ske under budgetåret 2017/2018. Styrelsen återkommer med information 
när detta utbyte kan ske.

UTREDNING OM RENOVERING AV TVÄTTSTUGORNA
Styrelsen utreder frågan om renovering av tvättstugorna. När det finns några förslag till åtgärder 
kommer styrelsen att återkomma till medlemmarna och det kommer då att finnas utrymme för 
information samt diskussion om framtida åtgärder. 

TRÄFFPUNKTEN: ÄNDRADE TIDER PÅ GRUND AV KLAGOMÅL
Styrelsen har beslutat att minska tiden för uthyrning till klocka 22:00 från den 1 juli.

FRI TRÄNINGSMÅNAD PÅ NORDIC WELLNESS
Företaget öppnar ett nytt gym på Dagjämningsgatan 1 och och erbjuder medlemmarna på krönet en 
gratis träningsmånad hos företaget. Kontakta företaget om ni är intresserad.
  

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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