
Förtroendeman   Exp: Fg. 19. Fastighetsskötare Fg. 49 Epost: fastis@brfkronet.se 
Lennart Björk   0737-735 003 Lars S, Janne R, Hemsida: http://www.brfkronet.se  

Expedition        031-46 05 65 Tel. 031-46 05 40 E-post: exp@brfkronet.se 
Öppet helgfri måndag 18-19. Vardagar: 09:30-10:00. Fritid: fritids@brfkronet.se                       

 
Hösten 2021 och vintern 2022 

 

Öppentider för expeditionen samt containern  
Expeditionen är fortfarande stängd för fysiska besök fram till 2022-04. 
Under 2022 gäller följande telefontider för expeditionen helgfria måndagar mellan kl 18.00-19.00. 
Containern är öppen måndagar klockan 07.00- 20.00. 

Återvinngsstationen 
Endast bruna papperspåsar skall användas i kompoståtervinningen, inte några plastpåsar! 

Renoveringen av tvättstugorna 

Återstående tvättstugorna på Fg 19 och 27 kommer att renoveras under våren 2022. 

Renoveringen av balkongerna 
Styrelsen har under hösten börjat arbetet med att ta fram underlag för en framtida upphandling av 

balkonger. Alla befintliga installationer kommer då att försvinna. Gör därför inte några nya 
ändringar på de befintliga balkongerna! Styrelsen kommer att informera medlemmarna om arbetet 
och beslut om nya balkonger tas på stämma. Preliminär start 2023 alternativt 2024. 

SMS utskick till medlemmarna. 
Föreningen önskar att få möjlighet att skicka SMS till medlemmarna vid  viktiga händelser. Om ni 
önskar ta del av denna möjlighet registrera er då som användare på vår hemsida: 

https//www.brfkronet.se/loggain. Välj sedan skapa inloggning, se längst ner på webbsidan. 

Fritidskommittén 
Fritidskommittén har efter några års uppehåll kommit igång med flera uppskattade aktiviteter. 

Boulen gör nu ett uppehåll och är planerat att starta igen till våren. Luciafirandet kommer om vädret 
tillåter att ske utomhus. Mer information kommer att meddelas på sedvanligt sätt, via Krönets 

hemsida och på informationstavlorna i våra trappuppgångar. 
På grund av ökad smittspridning av Covid- 19 kommer inte några inomhusaktiviteter att  anordnas  
fram till i första hand årsskiftet 2021/22. 

Verktygspool 
Verktyg att låna finns nu hos fastighetsskötaren, som har öppet vardagar mellan klockan 9.30-10.00. 
 

 
 

Styrelsen önskar alla en 

God Jul och ett Gott Nytt År! 
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