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Husnytt nr 26, december 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 
 
 
 
Inga höjda avgifter för år 2016 
Glada budskap även i år. Föreningen har en god ekonomi och det finns likvida medel i kassan 
för att betala löpande kostnader varför avgifterna inte behöver höjas inför år 2016. 
 
Valberedningen behöver din hjälp 
En mycket viktig del i föreningens verksamhet är Styrelsens arbete. Är du 
själv intresserad av att ingå i styrelsen eller har någon som du vill 
rekommendera? Valberedningen, som består av Per Lundekvam och Dan 
Joons är tacksamma för förslag från oss medlemmar. De behöver hjälp i 
sitt viktiga arbete att hitta dig som vill ingå i styrelsen, som ledamot eller 
suppleant. Du når Per genom att maila till: per.lundekvam@hotmail.com. 
 
    
Inför vinterns snöröjning.  
Inför att snön förhoppningsvis kommer även denna vinter har snöpinnar placerats ut av 
styrelsen.  
När det gäller snöröjning sker det på allmänna ytor. Var och en skottar sin egen 
parkeringsruta.  
Snöskyfflar kommer att ställas ut i varje portuppgång. Om skyfflarna lånas. Ställ gärna 
tillbaka dem i porten. 
 
Cykelförvaring inför vintern 
Kom ihåg att ställa in era cyklar så att plogbilen får fri framfart. Finns det inte plats i 
cykelrummen kan du kontakta fastighet@kedjebacken.se. Utrymme finns i grovsoprummet. 
Cyklarna ska då vara märkta med namn.  
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Gungorna i lekparken 
Av säkerhetsskäl är gungorna i lekparken nedtagna under vintern. 
Återmonteras till våren. 
 
Radonmätning 
Värmdö kommun har ålagt samtliga fastighetsägare att genomföra en 
radonmätning för att inventera hur det ser ut inom kommunen. Mätning görs för närvarande 
i ett urval av våra lägenheter och pågår till februari 2016. 
 
Uppgradering av våra bredband 
Telia har nu uppgraderat våra bredband i enlighet med beslut på senaste stämman. Nya 
routern var tyvärr för stor för att få plats i våra skåp, vilket inte framkom förrän 
installationen var aktuell. För att undvika onödiga hål i väggen och för att alla medlemmar 
skulle kunna välja hur och var den skulle monteras beslutades att hänga routern löst utanför 
skåpet. Alla har också fått en ny TV-box i brevlådan. För installationsanvisning hänvisas till 
Telias hemsida. Gamla boxarna fungerar fortfarande. De tillhör lägenheten och skall sparas. 
 
Ny Router som ännu ej hämtats ut 
Där det inte fanns möjlighet för montören att komma in i lägenheten och ansluta routern 
lämnades den till föreningen. De som ännu ej hämtat ut sin router kan kontakta Leif 
Engström för avhämtning. Mailadress: fastighet@kedjebacken.se 
  
Inga fyrverkerier intill våra hus 
Inför årets nyårsfirande vill vi påminna om att fyrverkerier inte är tillåtna på våra 
vägar och gårdar intill husen eller från balkongerna.  Detta p.g.a. olycks- och 
brandrisken. 
 
 

 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar 

Styrelsen i Brf Kedjebacken 
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