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Husnytt nr 29, juni 2016 
 
Välkommen till husnytt som är vår informationsskrift. Den sprids till alla medlemmar och 
läggs också in på hemsidan, www.kedjebacken.se, där du kan läsa den och mycket annan 
information. Styrelsen tar gärna emot förslag om angelägna ämnen där det behövs 
information till föreningens medlemmar. 
Kontaktperson: Barbro Biberg, barbro.biberg@telia.com 
 
 
Presentation av styrelsen arbetsåret 2016-2017 
Ordförande:  Barbro Biberg 
V. ordförande: Patrik Lagerkrans 
Sekreterare:  Pian Steen 
Ekonomi:  Maria Bruhn Jonsson 
Fastighetsansvarig: Leif Engström 
Brandskyddsansvarig: Marcus Fors 
Lokastädansvarig: Hans Brotoft 
Suppleant:   Carl Brege 
 
Valberedning: Dan Joons och Per Lundekvam 
 
NÄSTA HUSNYTT PÅ HEMSIDAN - DETTA ÄR SISTA NUMRET AV 
HUSNYTT SOM DELAS UT I ALLA BREVLÅDOR!! 
Styrelsen har beslutat att inte längre dela ut Husnytt i alla brevlådor. Den 
kommer att läggas in på hemsidan för läsning. Anslag kommer upp i 
portarna när nytt nummer utkommit.  
Alla som inte har möjlighet att läsa på hemsidan kan få Husnytt i 
pappersform även fortsättningsvis. Lägg ett meddelande i föreningens 
brevlåda med ditt namn och adress så får du Husnytt i pappersform. 
Adress: Brf Kedjebacken, Kedjebacken 2A, 134 31 Gustavsberg 
 
Nya avtal tecknade för fastighetsskötsel samt trapp- och lokalstäd. 
Brf Kedjebackens fastightskötsel kommer att skötas av Wiab Service fr.o.m. den 1 juli 2016 
och trapp- och lokalstäd kommer att skötas av Renex Service HB fr.o.m. 1 juli 2016. 
 
Matavfallssorteringen har utfallit väldigt bra – källsortering nästa projekt 
Vi har nu två matavfallskärl i varje soprum. Dessutom arbetar styrelsen med att ta fram 
offert för att eventuellt kunna införa källsortering i vårt miljörum i carportlängan. 
 

http://www.kedjebacken.se/
mailto:barbro.biberg@telia.com


 
 
Grilla – enligt Kedjebacken A-Ö. 
Kolgrillning och att grilla på balkongerna är förbjudet. I enlighet 
med Stockholms Brandförsvars rekommendationer vad gäller 
”Grillning, säkerhet och tips”. Grillning får endast ske på uteplatser 
och terrasslägenheter då med elgrill eller gasol. På uteplatserna 
skall grillen flyttas ut så att den inte står under ovanförvarande 
balkong. Os från grill kan vara besvärande så du bör kontrollera 
med närmast berörda grannar att det går bra. 
 
 
Kolgrill utanför lokalen att låna 
En grilltunna kan lånas av medlemmar som önskar grilla. Grillen står 
utanför lokalen. Det är bara att boka upp en tid i almanackan som 
hänger på planket intill grillen. Kolla alltid på hemsidan så att lokalen 
inte är bokad. Den som hyr lokalen har alltid företräde till grillen. Tänk 
på brandrisken. Ha alltid vatten tillgängligt och se till att allt är släckt 
innan grillen lämnas. För kolrester finns en tunna i plåt, placerad intill 
grillen. Alla matrester eller andra hushållssopor skall kastas i våra 
soprum. OBS! Inga sopor får kastas i koltunnan eller papperskorgen. 
 

Styrelsen önskar alla en riktigt skön 
sommar 
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