
INFORMATION FRÅN STYRELSEN Juni 2020

EXPEDITIONENS TELEFONTID SOMMAREN 2020.
Expeditionen kommer att ha telefontid 18 - 19 på följande dagar 8, 22 juni samt 10 och 24 augusti.  
Resten av året har expeditionen telefontid helgfria måndagar 18 – 19. 
Containern kommer att vara öppen varje helgfri måndag som vanligt under sommaren.

SOLCELLSANLÄGGNINGEN
Anläggningen är nu i drift och levererar el som delvis ersätter inköpt el från Göteborgs Energi. 
Det finns dock en hel del barnsjukdomar med anläggningen som det kommer att ta tid att åtgärda. I 
samband med årsredovisningen kommer producerad el att redovisas för innevarande verksamhetsår. 

ENBART DIGITAL TV FRÅN OCH MED DEN 8 SEPTEMBER
Anslag finns i trappuppgångarna om att Comhem beslutat att stänga ner de analoga TV-kanalerna den
8 september. Ett digitalt grundutbud ersätter redan nu de analoga TV-kanalerna.
Under augusti kommer föreningen att dela ut information om övergången i brevlådorna.

NYA REGLER FÖR GYMMET
Bastun kommer att ha samma öppentider som tidigare. Gymmet kommer att vara öppet alla dagar 
mellan 09:00 till 21:00 från och med juni. Det finns möjlighet att gå till gymmet från bastun, men inte 
tvärtom.

NY HEMSIDA UNDER SENSOMMAREN / HÖSTEN 2020
Styrelsen arbetar med att ta fram en ny hemsida Information som i dag finns på hemsidan kommer även
att finnas på den nya hemsidan som även kommer vara bättre anpassad för olika skärmar.

PENSIONERING
Vår fastighetsskötare Maire Lehtinen kommer den 1 september att gå i pension efter att ha arbetat för 
Krönet i så många år. Styrelsen önskar henne lycka till som pensionär framöver.

HUNDBAJS
Hundägare måste plocka upp efter er när hundar rastas. Det är en sanitär olägenhet med bajset. Vi har 
skogsområden där hunden kan rastas och inte i vårt närområde och lekområde där barn och vuxna 
vistas. Vi har också fastighetsskötare som sköter vårt område och inte skall utsättas för bajset

INGEN AVGIFTSHÖJNING DEN 1 JULI 2020

    TREVLIG SOMMAR
ÖNSKAR STYRELSEN

Förtroendeman   Exp: Fg. 19. Fastighetsskötare Fg. 49 E-post:   fastis@brfkronet.se  
Lennart Björk   0737-735003 Maire L, Lars S, 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

http://brfkronet.se/
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