
Bostadsrättsföreningen Kedjebacken 
 

 
 

Husnytt nr 31, december 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 
 
 
 
Inga höjda avgifter inför år 2017 
Glada budskap även i år. Föreningen har en god ekonomi varför avgifterna 
inte behöver höjas inför år 2017 
 
Valberedningen behöver din hjälp 
En mycket viktig del i föreningens verksamhet är styrelsens arbete. Är du 
själv intresserad av att ingå i styrelen eller har någon 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.se och Dan på 
Dan.Joons@inin.com 
 
Nystart av Trivselgruppen - intresserade sökes. 
Theres Luxenburg Stuifbergen som bor i 2A har anmält att 
hon kan vara ansvarig och sammankallande för 
trivselgruppen. Tanken är att gruppen hittar olika förslag till 
trevliga aktiviteter för våra medlemmar och sedan 
organiserar några aktiviteter per år samt även är behjälpliga 
vid förtäring och inköp inför Kedjebacken dagarna höst och 
vår. Toppen om du som är intresserad av att vara med i 
gruppen anmäler dig till Theres via mailadress: 
theres.luxenburg@gmail.com 
 
 
Nytt bankgironummer för betalning av våra avgifter till Fastum, 5157-0257 
Informationsbrev kommer från Fastum i samband med kommande utskick av avgifts- och 
hyresaviseringen.  Viktigt alltså att notera brevet och ändra kontonumret vid manuell 
betalning 

http://www.kedjebacken.se/
mailto:barbro.biberg@telia.com
mailto:per.lundekvam@hotmail.se
mailto:Dan.Joons@inin.com
mailto:theres.luxenburg@gmail.com


 
Inför vinterns snöröjning. 
Snöpinnar har placerats ut av styrelsen och behöver stå kvar så att det syns var 
vägar och gångbanor är.  
När det gäller snöröjningen sker det på allmänna ytor. Var och en skottar sin egen 
parkeringsruta. 
Snöskyfflar finns uppställda 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. 
 
 
Gungorna i lekparken 
Av säkerhetsskäl är gungorna i lekparken nedtagna under vintern. Återmonteras till våren. 
 
 
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. 
 
 
Städning en gång i veckan i våra trapphus. 
Tyvärr har det hänt några gånger att hissar har smutsats ner. Om du olyckas hoppas vi för 
allas trevnad att du torkar/sopar upp efter dig så att ingen annan skall behöva trampa i ditt 
spill. Ingen ska behöva städa efter andras nedskräpning och ingen vill trampa i smutsen en 
hel vecka.  
 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar 

Styrelsen i Brf Kedjebacken 
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