
Bostadsrättsföreningen Kedjebacken 
 

 
 

Husnytt nr 54, mars 2022 
 
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 information 
behövs till föreningens medlemmar. 
Kontaktperson: Barbro Biberg, barbro@kedjebacken.se 
 

Nu är vi i mål med IMD i föreningen (individuell mättning och data gällande 
elen i våra fastigheter) 
 
Fastum debiterar den  förbrukade elen. Start fr.o.m. mars 2022 
Nu är allt installerat. Även den administra delen är klar, vilket innebär att 
föreningen övertagit alla elavtal och debitering av hushållens elförbrukning kan 
starta. 

• Varje hushåll kommer att debiteras för sin del av förbrukningen men 
kommer nu att slippa nätkostnaden till Vattenfall. 

 
Tidigare önskemål om adress för debitering 

• Alla tidigare anmälda önskemål kommer att kvarstå som t.ex. autogiro etc. 
 
Hur kommer Fastum att redovisa och debitera förbrukningskostnaderna  
Fastum får mätdata från Infometric AB. föreningens entreprenör som avläser förbrukningen 
fördelad per hushåll. 
 

• Aviseringen sker i samband med att våra avgifter aviseras. Detta sker månadsvis. 
 
Vill du följa upp och se status på din elförbrukning 

• Skicka din mailadress till info@kedjebacken.se  så får du inbjudan och kan logga in till 
Infometrics sida. 

 
Fortum föreningens nya leverantör av förbrukningselen 
På extrastämman i juli 2020 framkom önskemål om att föreningen skulle välja grön el.  
 
En arbetsgrupp i styrelsen har varit i kontakt med en rad olika leverantörer på marknaden 
och slutligen landade valet på Fortums treåriga avtalsportfölj. Valet och styrelsens beslut 
grundades på följande fakta: 

• Möjlighet att välja energikälla (önskemål från medlemmar) 

http://www.kedjebacken.se/
mailto:barbro@kedjebacken.se
mailto:info@kedjebacken.se


• Ett modernt sätt att arbeta mot elmarknaden och inte endast erbjuda spot eller fasta 
elpriser 

• Historiskt slagit spotpriser (rörliga elpriset) samt fastprisavtal 

• Skapar en trygghet för oss medlemmar att inte elpriset sticker iväg på ett 
okontrollerat sätt 

 

Nya koder i våra entréer 
Fr.o.m. den 20 mars kommer koderna i våra portar att ändras. Alla kommer 
att få information om den nya koden i sin postbox. 
 

Viktiga datum att notera redan nu 
• Kedjebackens dag söndagen den 8 maj 

• Årsstämma, tisdagen den 24 maj 
 

Valberedningen 
Hjälp valberedningen att hitta förslag på personer att ingå i styrelsen. Du 
har väl sett informationen, som kom i din brevlåda från valberedningen? 
 
Har du någon du vill föreslå eller är du själv intresserad att ingå i styrelsen? 
Meddela valberedningen genom att maila Leif Engström,  leif.e@telia.com 
eller sms:a/ring mobilnummer: 070-737 75 27.  
 

Trivselgruppen söker förslag på aktiviteter 
Trivselgruppen består av: 
Barbro Biberg, Birgitta Skarin, Ewa Gäfvert och Theres  
Luxenburg-Stuifbergen 
 
De vill gärna få förslag på aktiviteter, som ni vill ska arrangeras. Maila era 
förslag till: info@kedjebacken.se eller ring/sms:a  Barbro Biberg, mobil: 
0709-822 565 
 

Våren är på gång 
Snön smälter, solen visar sig alltmer och dagarna blir längre.  
Våren är på gång! Ett gott tecken är då att gungorna i 
lekparken kommer på plats. 
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