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Husnytt nr 57, december 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 det behövs 
information till föreningens medlemmar. 
Kontaktperson: Barbro Biberg, barbro@kedjebacken.se 

 
 

Höjda avgifter inför år 2023 
Avgifterna kommer att höjas med 5% från och med 1 januari 2023.  Tyvärr har alla 
kostnader ökat men vi är glada att detta är den första höjningen som styrelsen har 
behövt genomföra sedan vi tog över 2012.  
 
Föreningen har en fortsatt god ekonomi och bra koll på lånen. Vi har amorterat 
ca 8 000 000 sedan start när föreningen hade lån på 60 000 000. 
 
 

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. I övrigt skottar var och 
en sin egen parkeringsruta. 
Snöskyfflar är utställda i varje portuppgång. När skyfflarna lånas hoppas vi 
naturligtvis att de kommer tillbaka till porten. 
 
 

Cykelförvaring inför vintern 
Kom ihåg att ställa in era cyklar så att plogbilen får fri framfart och cyklarna inte 
skadas. 
 

 
Julgranar 
När julen är över och granen ska ut går det bra att lägga den bakom carporten 
(återvinningen), så kastar vi den i containern till våren. 
 
 

http://www.kedjebacken.se/


 

 
Fyrverkerier till nyår intill våra hus 
Vi vill påminna om att fyrverkerier inte är tillåtna på våra vägar och gårdar 
intill husen eller från balkongerna. Detta p.g.a. olycksfalls- och brandrisken. 

 
Brandvarnare 
Vi tänker på att aldrig lämna levande ljus utan uppsikt! Bra också 
att vi kollar upp att brandvarnaren är okey. 

 
 

 
Styrelsen önskar alla 

En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År 
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