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Hissmodernisering

Swish

Arbete gällande modernisering av hiss i port 45
pågår och förväntas vara klart i slutet av vecka 11.

Det finns nu möjlighet att betala till föreningen med
Swish vid t.ex. köp av nycklar.

Gemensamma ytor

Ventilation

Det framkommer allt oftare att byggmaterial och
diverse skräp ställs på vinden och i andra allmänna
utrymmen. Detta är ej tillåtet och kan orsaka stora
problem för andra boende som behöver ta sig fram
eller komma åt sina förråd.

Flera medlemmar har uppmärksammat att
ventilerna ovanför de nya fönsterna ibland drar
kallt. För att minska detta finns det filter att köpa,
och själv klippa till (t.ex. artikelnummer 003332721
på Fredells Byggvaruhus), på byggvaruhus och i
järnhandeln. Justering av ventilationen i huset
kommer att utföras.

Efter det att pågående entreprenader (fönster/hissar)
är avslutade kommer vi att beställa en rensning av
vinden och andra allmänna utrymmen och allt som
står där kommer att kastas. I samband med detta
kommer vi även att rensa upp i matkällarförråden
samt sätta lås på de förråd som står olåsta.

Fönsterbyte
Fönsterbytet är i stort slutfört. Det kvarstår lite
utvändigt arbete som utförs då snön är borta samt
borttagning av silikon på vissa balkongräcken.

Soprum
Vi har installerat tidlås på grovsopsrummet.
Rummet kommer att vara upplåst 09-12 och 17-20
på måndagar och öppnas då med koden på baksidan
av februari månads Kronblad. Vi vill återigen
påminna om att ingenting får ställas på golvet i
soprummet. Allt som slängs måste få plats i kärlen.
Byggavfall och vitvaror får överhuvudtaget inte
slängas.

Hemsidan
För att underlätta hanteringen av felanmälningar
inom föreningen kan detta nu göras via ett formulär
på föreningens hemsida.
Från och med januari går det även att läsa
Kronbladet i digital form på föreningens hemsida.

Kontakt
Som vanligt är föreningens medlemmar välkomna
med frågor och/eller förslag till
föreningsexpeditionen på helgfria måndagar mellan
18.00 - 19.00. Andra tider kan man lämna brev i
brevinkastet på våning ”S” i 45:an, kika en extra
gång så att du inte tar fel brevinkast, maila till
brf.tallkronan45@gmail.com eller besök
föreningens hemsida www.brftallkronannacka.se.
På hemsidan går det även att göra felanmälan,
ansöka om ombyggnation, anmäla vattenskada samt
läsa Kronbladet.

