
INFORMATION FRÅN STYRELSEN Maj 2018

FÖRTROENDEMANS EXPEDITION. ÖPPETTIDER FÖR CONTAINERN
Följande öppettider för expeditionen gäller under sommaren 2018. 11 och 25 juni, 13 samt 27 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.

FÖRSLAG TILL INSTALLATION AV SOLEL UNDER 2019
Styrelsen utreder frågan om en installation av solel på våra tak under 2019. Förslag kommer att tas 
fram till hösten 2018 för en presentation på blockträffar med er medlemmar. Målsättningen är att ha 
ett förslag som kan tas upp för beslut på årsstämman den 28 november 2018. Om stämman säger ja 
till förslaget så planeras en installation av solel under våren 2019.

NYA MAIL ADRESSER TILL FÖRENINGEN
Föreningen har bytt ut sina mail adresser på grund av framtida byte av bredbandsleverantör.
Förtroendemans expedition: exp@brfkronet.se    Fastighetsskötarna:  fastis@brfkronet.se
Glöm inte att skaffa er nya mailadresser till den 1 april 2019 när föreningen går över till AllTele.

NYA NYCKLARNA (ILOQ) OCH LÅSCYLINDRAR I FÖRENINGEN
Föreningen har nu delat ut de flesta nycklar och kommer att byta ut låscylindrarna under maj månad 
samt även under september för de som kvarstår. Om ni förlorar en nyckel så anmäl förlusten snarast 
och ange förutom lägenhetsnummer även färgen på färglocket till nyckeln så att föreningen kan spärra 
nyckeln.

AVGIFTSHÖJNINGAR DEN 1 JULI 2018
På grund av höjda kostnader främst tomträttsavgälden behöver styrelsen höja avgifterna med 3 %.
Kostnaderna för skatter, nätavgifter, elcertifikat m.m. har ökat under åren för elen och styrelsen 
behöver därför höja elavgiften till 1,40 kr/kWh från dagens 1,10 kr/kWh.

AVGIFT FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING DEN 1 JULI 2018
På grund av det ökande antalet andrahandsuthyrningar har styrelsen beslutat att enligt paragraf 12 i 
våra stadgar att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse på 350 kr/mån.
Föreningen kommer endast att godkänna att man använder HSBs blankett för andrahandsuthyrning som
du finner på vår hemsida http://www.brfkronet.se/brfkronet/extern/andrahandsuthyrning.htm
Avgiften kommer endast att utgå för avtal tecknade från den 1 juli 2018.

   TREVLIG SOMMAR
ÖNSKAR STYRELSEN

Förtroendeman   Exp: Fg. 19. Fastighetsskötare Fg. 49 E-post:   fastis@brfkronet.se  
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: exp@brfkronet.se
Öppet helgfri måndag 18-19. Vardagar: 09:30-10:00. Fritids: saknas kommitté
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