
INFORMATION FRÅN STYRELSEN December 2017

FÖRTROENDEMANS EXPEDITION
Expeditionen är stängd måndagarna den 25/12 och 1/1. Öppen måndag den 8 januari. 
Containern kommer att hållas öppen på juldagen mellan kl. 10 till 15. 

UTREDNING OM RENOVERING AV TVÄTTSTUGORNA
Utredningen är presenterad för medlemmarna på blockträffar och en hel del synpunkter har lämnats. 
Styrelsen kommer därför att se över förslaget. Med tanke på kostnaderna kan en renovering inte bli 
aktuell för närvarande. 

STÄDTJÄNSTEN AV FASTIGHETERNA
Ny upphandling av städtjänsten för våra fastigheter kommer att ske under våren 2018. 

ÅTERVINNINGSCENTRALEN
Vi har alla sett hur tråkigt det sett ut kring återvinningscentralen under året. Styrelsen uppmanar 
därför alla medlemmar att trycka ihop kartonger m.m. så att det får plats i behållaren och att inte 
lämna kvar skräp utanför behållarna om det är fullt.

JOUR SAMT BEVAKNINGSTJÄNSTER
Avtal med Avarn är tecknat under hösten med patrullering och fastighetsjour samt störningsjour är 
på plats. Spara tidigare utskick om dessa tjänster. Telefon larmtjänst 010-222 3032 för Krönet.

BYTE AV NYCKELSYSTEMET UNDER 2018
Styrelsen planerar att upphandla samt byta ut nyckelsystemet under 2018. Mer information kommer 
att lämnas när bytet blir 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 2017.

God Jul och Gott Nytt år 
önskar Styrelsen
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