
 
 

Bostadsrättsföreningen Kedjebacken 
 

 
 

Husnytt nr 45, mars 2020 
 
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 
 
 
 
 
 

Föreningen saknar fortfarande valberedning. 

Valberedningens arbete är mycket viktigt för att vi ska kunna välja 
en bra styrelse. Du, som har förslag på någon medlem eller själv 
känner dig manad att vara med i valberedningen, är välkommen att 
meddela ditt förslag till info@kedjebacken.se eller lägga en lapp i 
föreningens postbox i 2A. Våra aptusbrickor fungerar som nyckel 
till den porten. 
 

 
Viktiga datum att notera 

• Söndagen den 3 maj, Kedjebackens dag 

• Lördagen den 9 maj vi firar Kedjebacken 10 år 

• Tisdagen den 26 maj, årsstämma 
 
Mer information om aktiviteterna kommer att sättas upp i våra 
entréer  
 
 
 
 

http://www.kedjebacken.se/
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Nytt avtal för trädgårdsskötsel 
I vår kommer vi att möta en ny entreprenör, som ska 
sköta om vår fina anläggning. Föreningen har tecknat 
avtal med Stockholm Trädgårdstjänst. 
 
 
 
Fimpar, snus och skräp 
För allas trevnad låter vi bli att skräpa ner på våra gårdar.  
 
 
Sitsarna i våra entréer 
Det har varit lite problem med sitsarna i våra entréer men snart är alla 
justerade och klara för användning. 
 
TV-boxar och router, regler 
I alla lägenheter ska det finnas 1 router och 1 TV-box. Dessa 
tillhör föreningen och ska lämnas kvar i lägenheten vid flytt.  
Om någon Teliautrustning går sönder ska Telia kontaktas.  
 
 
 
Nu kan vi hoppas att våren snart är här 
för att stanna 
Då kan farthindren monteras upp igen. 
Gungorna kan hängas upp i lekparken och 
vi alla kan njuta av vacker grönska och 
förhoppningsvis värme och sol. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
Brf Kedjebacken 
Styrelsen 
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