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Husnytt nr 46, juni 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 
 
 

Nya styrelsen arbetsåret 2020-2021 
Bengt Lind  ordförande 
Lars Persson v.ordförande, webadmin 
Hans Brotoft ekonomi 
Pian Steen  sekreterare 
Helene Disinger trädgård 
Marcus Forss fastighet och brandskydd 
Barbro Biberg suppleant, Husnytt och trivselgruppen 
Niklas Öberg  suppleant, Lokalvård, återvinning 
Birgitta Skarin suppleant, trivselgruppen 
Per Lundekvam suppleant 
 
Stort tack till alla som fixat och donat under våren         Tack! 
Vi vill framföra ett stort tack till alla boende, som trots att 
Corona satte stopp för Kedjebackens dag, ändå har sett till att 
Kedjebacken har rustats inför sommaren  
 
Maskrosor har plockats upp, grönområden längst borta vid 
6:an har rensats. Alla våra soprum och kärlen har skurats rena 
och fina. Utemöbler vid lokalen har monterats. En ny grill är 
inköpt och monterad. Ny låda för leksaker i lekparken har monterats 
 
Vilket härligt gäng vi är på Kedjebacken! 
 

http://www.kedjebacken.se/
mailto:barbro.biberg@telia.com


 
 
 

Kontakta alltid styrelsen innan du påbörjar något byggprojekt 
Det finns olika regler och bygglov, som behöver beaktas 
 

 
Ingenting får förvaras i trappuppgångar eller förrådsgångar 
Om du inte har plats i dit eget förråd finns det förvaring för cyklar och barnvagnar 
vid förråden på bottenplanen i varje huskropp. 
  
 

Gasol- eller elgrill bara på terrasser och altaner 
Det är bara tillåtet att använda gasol- eller elgrill på terrasserna och på 
altanerna på bottenplanet. På altanerna ska du flytta ut grillen för att undvika os 
nära husen och på dina grannar 

 
Kolgrill bara utanför lokalen 
Kolgrill, som kan lånas, finns utanför lokalen. Kolla på hemsidan att lokalen inte 
är uthyrd. Hyresgästen har alltid förtur. 

 
Balkoger 
Sommaren inbjuder till härliga vistelser på balkongen. För att alla ska 
kunna njuta måste vi vara försiktiga när vi vattnar våra blomlådor, så att 
det inte rinner ner jord och vatten till grannarna. 
 
Visa även hänsyn genom att inte skaka mattor eller annat från balkongen. 
 
 

Maskiner och redskap att låna 
Föreningen har diverse redskap som kan lånas vid behov. Kontakta styrelsen för hjälp 

• Terrasstvätt 

• Vattendammsugare 

• Slagborr 

• Gräsklippare för uteplatserna på bottenplanen 

• Två stycken extra bord. Går både att låna till hemmet eller vid hyra av lokalen 

• Stativ till trasorna vid tvätt av franska fönstren. Eftersom det är väldigt smalt fungerar 
dessa bra för att komma åt mellan glasen 

 
 
 
Utdragna markiser vid regn kan orsaka vattenfall på 
balkongerna nedanför och på altanerna på bottenplanet. 
Lämna aldrig markiserna helt utdragna vid risk för regn, eller när du 
lämnar bostaden. Vattnet, som rinner ner, förstör på underliggande 
balkonger och altaner 

 

 

 
 



 
Tänk på brandrisken  
Under sommaren när det är torrt i våra marker är det extra viktigt att 
vara försiktig med eld. Ha gärna en hink vatten till hands när ni grillar. 
Fimpa cigaretterna i en burk med vatten och gärna även med lock. Kasta 
aldrig ut brinnande eller släckta fimpar från balkongerna eller på marken. 
 

 
Föreningen har tecknat avtal med ny trädgårdsgrupp 
Fr.o.m. den 1 april är det Stockholm Trädgårdstjänst, som sköter våra grönområden. Vid 
frågor kontakta info@kedjebacken.se eller fastighet@kedjebacken.se 
 

 
Hjälpsamma boende som erbjudit sig att handla 
Stort tack till er som satt upp anslag och hjälpt till att handla när Corona varit ett problem för 
många att besöka affärer. Så tryggt att bo i en förening med så fina medmänniskor 
 
 

 

 
 
 

Styrelsen önskar alla en riktigt skön sommar 
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