Bostadsrättsföreningen Kedjebacken

Husnytt nr 34, augusti 2017
Välkommen till husnytt som är vår informationsskrift. Den sprids till alla medlemmar via
hemsidan, www.kedjebacken.se. Några medlemmar, som så önskat, får den dessutom i
brevlådan. På hemsidan kan du också läsa mycket annan information som rör oss boende
på Kedjebacken. Styrelsen tar gärna emot förslag om angelägna ämnen där det behövs
information till föreningens medlemmar.
Kontaktperson: Anna-Lena Lundfall, annalundfall@hotmail.com

Källsortering
Källsorteringen har kommit igång och används flitigt. Bra för både föreningen
och miljön.

Problem i lägenheten
Nu börjar hösten närma sig och med det så blir det lite svalare. Om man tycker att det är lite
för svalt i lägenheten och att radiatorerna inte blir varma, meddela
fastighet@kedjebacken.se för åtgärd.
Balkongdörrana kan också krångla när man vill stänga dem, kontakta fastighet då också, så
kan de komma och se vad som är orsaken. Det finns några olika anledningar till att det
krånglar.
Ej reklam-skyltar
För att våra postfack ska se mer enhetliga ut kommer ”Ej Reklam”-skyltar att bytas ut. Så om
du märker att din skylt/lapp har blivit utbytt, så är det föreningen som har gjort det. De som
inte har någon skylt idag kommer att få en i postfacket. Sedan kan man välja att sätt upp den
eller ej.
Brandsäkerhet
Föreningen har skrivit avtal med Cupola för att säkra upp våran brandsäkerhet och underlätta för oss
i styrelsen med jobbet av SBA, Systematiskt Brandskydds Arbete.

Balkonger och terrasser
På förekommen anledning så tar vi det här en gång till:
På sommaren vistas vi också mer på våra balkonger. Tänk då på att det bor
någon under balkongen/terrassen som inte uppskattar att det rinner ner
vatten på dem när vi vattnar våra växter eller tvättar golvet. Använd vatten
med förnuft på balkonger och terrasser.
Även rökning kan upplevas störande av grannar. Om ni röker på balkongen,
eller har gäster som gör det, visa hänsyn till dem som bor närmast. Och
använd askfat, det har förekommit incidenter när brinnande cigaretter har
kastats från balkonger. Turligt nog är det bara materiella skador som skett.
På hemsidan under ”Information” finns de regler och avtal som gäller om man vill bygga om
sin uteplats.
Tips
För att förlänga livslängden på tvättmaskinen i lägenheten så kan man köra en tom maskin i
90° ca 1 gång i månaden och ca 2 gånger om året kan man hälla i en påse citronsyra i
tvättmedelsfacket. Då undviker man att det samlas slem och tvättmedelsrester i trummans
botten på maskinen. Detta kan orsaka dålig lukt bland annat.
Viktiga dagar
Kedjebackens dag, söndagen den 1 oktober. Info kommer att anslås i portarna.
Vi måste uppdatera våra stadgar, det har kommit nya regler angående när kallelsen för
årsstämman ska gå ut. För att kunna uppdatera stadgarna så måste vi ha en extrastämma.
Troligen kommer den att hållas i samband med vårens Kedjebackensdag i maj. Mer
information kommer.
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