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Husnytt nr 24, juni 2015 
 
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 2015-2016 
Ordförande:  Barbro Biberg 
V. ordförande: Patrik Lagerkrans 
Sekreterare:  Pian Steen 
Ekonomi:  Maria Bruhn Jonsson 
Fastighetsansvarig: Leif Engström 
Brandskyddsansvarig: Marcus Forss 
Suppleant:  Ann-Mari Gammal 
Suppleant:  Hans Brotoft 
 
Valberedning: Dan Joons och Per Lundekvam 
 
Nytt avtal är tecknat med Telia 
I enlighet med beslut fattat på Årsstämman har styrelsen nu tecknat avtal med Telia som 
innebär att föreningens bredbandshastighet uppgraderas till 100 Mbit/s. Vi kommer också 
att få en ny HD digitalbox och en trådlös router per hushåll. Leverans kommer att ske om 
fyra till sex månader. Även viss installationshjälp kommer att erbjudas. 
 
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. 
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Grilla med kolgrill 
Det är tillåtet att grilla med kolgrill utanför festlokalen om lokalen inte är uthyrd. Hyresgäst 
har alltid förtur.  Självklart är det hyresgästen som skall ha möjlighet att utnyttja platsen 
utanför lokalen och även har rätt att vara där utan att andra kommer dit. Du bör gå in på 
hemsidan för att se om lokalen är uthyrd innan du själv börjar grilla.  
 
Mata inte fåglar på balkonger eller marken utanför 
Om vi lägger ut bröd eller annat för att mata småfåglarna drar vi tyvärr också 
till oss bl.a. måsar och möss som förorenar.  
 
Nya uppdaterade stadgar antagna på två stämmor 
Våra nya stadgar är nu insända till Bolagsverket för godkännande. Stadgarna kommer sedan 
att läggas ut på hemsidan. Alla har också fått dem i samband med kallelsen till extra 
stämman i februari. 
 
Inga fimpar varken brinnande eller släckta ska kastas på Kedjebackens mark 
För allas vår trevnad och säkerhet låter vi bli att kasta fimpar på marken 
utanför våra hus. Det som absolut inte får hända är att vi kastar ut brinnande 
fimpar från balkongen. Ingen önskar att eldsvåda ska uppstå. 
 

 
Styrelsen önskar alla en riktigt skön  

sommar 
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