
Bostadsrättsföreningen Kedjebacken 
 

 
 

Husnytt nr 32, mars 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 även läsa mycket annan information, som rör vårt boende 
på Kedjebacken. Styrelsen tar gärna emot förslag om angelägna ämnen där det behövs 
information till föreningens medlemmar. 
Kontaktperson: Barbro Biberg, barbro.biberg@telia.com 
 
 
 
 
Hjälp Valberedning med förslag på nya personer att ingå i styrelsen 
Vi måsta alla hjälpas åt att driva vår fina förening framåt. En viktig del i 
föreningens verksamhet är styrelsens arbete. Är du själv intresserad av att ingå i 
styrelsen eller har du någon du vill rekommendera? 
Valberedningen, som består av Per Lundekvam och Dan Joons tar tacksamt 
emot förslag från oss medlemmar. De behöver hjälp i sitt viktiga arbete att hitta 
dig, som vill ingå i styrelsen, antingen som ledamot eller suppleant. Du når Per genom att 
maila till: per.lundekvam@hotmail.se och Dan på Dan.Joons@inin.com 
 
 
Trivselgruppen - aktiviteter 
Nu har Trivselgruppen bildats. Gruppen som består av Theres 
Luxenburg Stuifbergen, 2A (sammankallande), Anna-Lena 
Lundfall, 4A och Birgitta Skarin 6A, har haft sitt första möte. 
Deras målsättning är att organisera några aktiviteter per år 
för oss boende. Har du förslag på något du skulle vilja göra är 
du välkommen att maila ditt förslag till Theres: 
theres.luxenburg@gmail.com.  
 
 
 
 
Viktiga dagar under våren att boka in i din agenda. 
Kedjebackens dag, söndagen den 7 maj. Info kommer att anslås i portarna. 
Årsstämman tisdagen den 23 maj. Kallelse kommer att läggas i alla brevlådor.   
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Våra portkoder gäller inte efter kl. 21.00 på kvällen! 
Efter klockan 21.00 gäller inte portkoderna. Då måste vi öppna med nyckel 
eller aptusbricka.  Om någon utan nyckel vill komma in får de ringa på 
porttelefonen för att bli insläppta. 
 
 
 
Nedskräpade hissar! Både snus, spott, kiss och spyor har tyvärr förekommit. 
Brf Kedjebacken=alla medlemmar och boende. Tillsammans kan vi påverka 
trivsel och kostnader och därmed våra avgifter.  
Föreningen betalar idag 30.000 kronor för att få hjälp att plocka skräp 
utanför våra entréer. Det känns tråkigt om vi ska behöva höja den 
kostnaden för att vi inte kan hjälpas åt att inte skräpa ner. Det är ju lätt att 
sänka kostnaden och öka trivseln i stället. 
 
Vi hjälps åt att hålla rent och skapa trivsel i vår boendemiljö, att det 
dessutom leder till lägre kostnader blir en extra bonus. Alla vill vi hålla våra 
boendeavgifter låga 
Att förorena i hissen utan att själv städa bort det kan inte ses som OK. Att spotta ut snuset 
på golvet i hissen när du precis passerat en papperskorg eller är på väg till en lägenhet med 
soppåse är höjden av nonchalans och lätt att låta bli. Det är också lätt att låta bli att spotta i 
hissen.  
 
Vi önskar alla en riktigt härlig och ljus vår! 

 
 

 
Vänliga hälsningar 
Brf Kedjebacken 
Styrelsen 
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