Bostadsrättsföreningen Kedjebacken

Husnytt nr 40, februari 2019
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: Barbro Biberg, barbro.biberg@telia.com

Källstortering
För att hålla vårt fina källsorteringsrum i ordning behöver vi alla hjälpas åt. Kolla på skyltarna
på väggen så ser du vad som ska kastas var och vad som inte får kastas alls.
Ställ aldrig några sopor på golvet eller ovanpå kärlen. Om ett kärl är fullt så kanske vi kan
vänta och kasta det någon dag senare.
På bilden ser du saker som lämnats i vår
källsortering. Eftersom dessa artiklar inte får
kastas där är det någon av oss andra boende
som måste ta bort dem. Inte juste mot dina
grannar att kasta fel saker alltså. Se vidare hos
Värmdö kommun för anvisning om
sopstationer för lämning av grovsopor gällande
bl.a. elavfall.
Stora kartonger måste alltid plattas ihop! Då
räcker kärlen till för alla, som vill kasta
pappersavfall. Vi ska vara stolta över vårt fina
källsorteringsrum och hålla det rent och fint. Det ska kännas bra att gå in och kasta
källsorterade artiklar. Använd gärna sopborsten om du tappat något på golvet.
Problemet vi hade med fulla glaskärl är nu löst efter att Suez fått nya nycklar av föreningen.
Deras sopbil hade brunnit och med den försvann alla nycklar för tömning av källsorterat glas.

OBS! Rökning under köksfläkten är inte tillåtet
Om rök kommer upp genom fläkten kan det orsaka stopp i vårt fläktsystem,
som då larmar och stängs ner. Även kraftigt matos kan ibland orsaka
driftstopp i fläktsystemet
.

Tre laddstolpar med plats för två bilar vid varje stolpe
Nu är tre dubbelstolpar monterade. En stolpe finns i carport och två
stolpar på lilla parkeringen.
För den som är intresserad finns det möjlighet att ställa sig i kö för en
laddplats. Bokas hos Fastum i likhet med övriga p-platser. Se anslag i
porten eller gå in på vår hemsida för information.

Flyttade gästparkeringar
Gästparkeringsplatserna på lilla parkeringen har flyttats till stora parkeringen, vilket
innebär att alla gästplatser nu finns längst ner på stora parkeringen.

Trivselkvällen den 21 februari. Gustavsbergs historia och mörka
dalen.
Ingvar Pettersson bjöd oss med på en otrolig
vandring genom Gustavsberg och Mörka dalen.
Han presenterade bilder och berättelser från tidigt
1800 tal till nutid. Vi var 24 personer som fick
insupa en massa kunskap om området där vi bor.

Trivselgruppen vill gärna få förslag på
aktiviteter som vi kan arrangera vid kommande
tillfällen. Maila ditt förslag till
info@kedjebacken.se eller skicka ett sms till Barbro
Biberg 0709-822 565.
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