
INFORMATION FRÅN STYRELSEN Mars 2018

NYTT STÄDAVTAL FRÅN DEN 1 APRIL 2018
Valentins Fastighetsskötsel tar från den 1 april 2018  över städningen av våra gemensamma 
utrymmen. 

BYTE AV DET GEMENSAMMA NYCKELSYSTEMET UNDER 2018
Vid årsstämman den 7 december 2016 godkände stämman styrelsens förslag att byta ut nyckelsystemet.
Under vintern har styrelsen upphandlat av ett nytt nyckelsystem och valt Låssmeden Sven 
Alexanderssons AB att utföra bytet av cylindrar samt nycklar. Arbetet kommer att utföras under 2018. 
Föreningen behöver få tillgång till medlemmarnas ytterdörr under en kortare tid för att kunna utföra 
arbetet. Ert säkerhetslås av typ sjutillhållarlås berörs inte av några åtgärder.
Styrelsen har valt iLOQ systemet (https://www.iloq.com/sv/). 

GRUPPAVTAL FÖR BREDBAND 1 APRIL 2019
Styrelsen har också upphandlat ett gruppavtal för bredband som omfattar samtliga medlemmar på 
samma sätt som vi i dag har ett gruppavtal för analog TV där föreningen tar kostnaden. Avtalet kommer
inte att gälla förrän den 1 april 2019 för att ni skall kunna säga upp era nuvarande avtal om bredband 
till detta datum. Vi råder därför att kontakta er leverantör och säga upp ert avtal redan nu så att ni inte 
glömmer det senare. Ni kommer givetvis att kunna behålla dagens abonnemang, men varför betala för 
ett dyrt avtal om ni kan få ett bättre avtal utan att betala extra för det. Avtalet ger oss också så hög 
bandbredd så att behovet av att teckna avtal med högre hastigheter försvinner. Det kommer också att 
finnas tilläggstjänster som ni själva kan teckna som t.ex TV-tjänster m.m.
Mer information kommer ut senare samt även på vår hemsida när avtalet är påskrivet.

BOKNING AV TVÄTTSTUGORNA VIA INTERNET
Det finns nu möjlighet att boka tvättstugorna via app och webb. För att få ditt lösenord skicka mail med
ditt lägenhetsnummer till webbmaster@brfkronet.se

BOKNING AV BIL MED SUNFLEET BILPOOL
Föreningen har tecknat avtal med Sunfleet Bilpool https://www.sunfleet.com. En bil kommer att bli 
placerad på en av platserna på baksidan av det lilla höghuset (Fg. 15) under början av april.
Mer information kommer i ett särskilt utskick och på vår hemsida.

MINSKAD AVSÄTTNING TILL INRE FONDEN
Styrelsen har minskat avsättning till inre fonden från 700 000 kr/år till 300 000 kr/år från 1 januari. 
Anledningen är att fonden har ökat kraftig varje år och medlemmarna använder bara 300 000 kr/år.

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.s  e  
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
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