Bostadsrättsföreningen Kedjebacken

Husnytt nr 51, juni 2021
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 2021-2022
Barbro Biberg
ordförande, trädgård, trivselgrupp
Per Lundekvam
vice ordförande
Hans Brotoft
ekonomi
Pian Steen
sekreterare
Marcus Forss
fastighet och brandskydd
Lars Persson
hemsida, IT
Birgitta Skarin
trädgård trivselgruppen
Niklas Öberg
suppleant, lokalvård, återvinning
Sofia Fröling
suppleant

Kontakta alltid styrelsen innan du påbörjar något byggprojekt
Det finns olika regler och bygglov, som behöver beaktas. Mer
informations finns på hemsidan.

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

Grillning
 Gasol- eller elgrill får bara användas på terrasserna på plan 7
och på altanerna på bottenplanen.
 Kolgrill får bara användas utanför lokalen. Kolgrill finns att
låna utanför festlokalen. Kolla på hemsidan att lokalen inte är
uthyrd. Hyresgästen har då alltid förtur.

Balkoger
Sommaren inbjuder till härlig vistelse på balkongen. Var
försiktig när du vattnar dina blomlådor. Ingen vill få ner vatten
och jord på balkongen.
Visa även dina grannar hänsyn genom att inte skaka mattor
eller annat från balkongen.

Maskiner och redskap att låna
Föreningen har diverse redskap som vid behov kan lånas av oss medlemmar.
Kontakta styrelsen för hjälp om du behöver låna:






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. De fungerar trots att det
är väldigt trångt mellan glasen.

Utdragna markiser vid regn kan orsaka vattenfall på balkongerna
nedanför och på altanerna på bottenplanet.
Undvik att ha markiserna helt utdragna vid risk för regn, eller när du
lämnar bostaden.
Brandrisk och eldningsförbud
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. Kolla upp när eldningsförbud gäller.

Styrelsen önskar alla en riktigt
skön sommar
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