
Bostadsrättsföreningen Kedjebacken 
 

 
 

Husnytt nr 30, oktober 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 
 
 
 
Regler vid uthyrning av lägenhet och lokal 

 Lägenheten får bokas max 7 dagar per tillfälle 

 Uthyrningstiderna startar kl. 12.00 första dagen och avslutas kl. 
12.00 avslutningsdygnet 

 Lokalen bokas också per dygn från kl. 12.00 till kl. 12.00 dagen 
efter 

 Bokad tid måste avbokas senast 48 timmar innan annars debiteras 
första dygnet 

 Lokalen och lägenheten skall städas av hyresgästen i enlighet med anslag på 
respektive ställe 

 Betalning kan ske antingen kontant eller via Swish.  

 Vid Swish-betalning måste det framgå vem som betalat samt gärna ett meddelande 
till ansvarig för uthyrning att betalning skett via swish. 

 Brf Kedjebackens Swish-nummer är: 123 263 61 40 
 
Vår fina lekpark 
Under sommaren har redskapen i lekparken utökats med en jättefin klätterställning för 
barnen. Det är så härligt att se alla lyckliga klättrare i farten och att uppleva, att det finns 
möjlighet för så många att vara i lekparken tillsammans och leka. 
 
Tryggare parkeringsplatser 
Ytterligare en lyktstolpe har monterats på lilla parkeringen ute vid vägen.  
Stolpen står intill de två gästparkeringsplatserna. 
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Betalning för gästparkering 
Betalning kan ske via betalkort där du löser den tid du önskar och 
lägger lappen väl synlig vid vindrutan i bilen. 
 
Det går också att lösa parkeringstid via sms. Det står tydlig information 
på automaten. 
Du startar tiden via sms och avslutar när du hämtar bilen genom att 
skicka ett nytt sms. Information om SMS parkering finns också att läsa 
på föreningens hemsida. 
 
Påpekande vid fastighetsbesiktning 
Efter besiktning som gjordes av Fastum framkom ett antal saker som vi alla tillsammans får 
hjälpas åt att åtgärda och ta bort där så krävs. Se nedan vad du kan göra. 
 

 För brandsäkerheten får inga föremål stå/ligga/hänga i 
trapphus/källare. 
I trapphusen finns: utanför ett antal dörrar mattor på golvet, 

kransar som hänger på väggar etc. och blommor i kruka. Dessa 
måste alltså tas bort 
I ett antal källargångar står rätt mycket som också måste tas 
bort 
 

 Termometersladdar som hänger utanför fönstren kan skada fasaden när det blåser. 
Se gärna till att sladden tas in närmre fönstret. 

 
Håll bananflugorna borta 
Styrelsen har fått in ett bra förslag från en boende, som vi gärna delar med oss av. 
 
Recept: 
En bunke vatten med några droppar diskmedel för att bryta 
ytspänningen. Blanda i honung och äppelcidervinäger. Denna blandning 
är ogiftig, miljövänlig och håller bananflugorna borta. Den fungerar 
toppen. Tack Staffan Gustafsson för förslaget. 
 
Filter till våra radiatorer. 
Tyvärr hade filtren inte hunnit levereras i tid inför Kedjebackens dag. Nu kan dock alla som 
behöver nya filter till radiatorerna komma och hämta ut dem i föreningslokalen söndagen 
den 6 november mellan klockan 17:00 – 18:00 
 
Vänliga Hälsningar 
Brf Kedjebacken 
Styrelsen  
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