
 
Bostadsrättsföreningen Kedjebacken 

 
 

Husnytt nr 58, mars 2023 
 

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 
 

 
 
Elstöd 
Vad gäller elstödet är det varje privatperson med eget avtal som 
söker/meddelar bankkonto hos Swedbank, som får en 
utbetalning för den tid de haft ett avtal. Dessa 
utbetalningar har startat. 
 
Vi medlemmar började betala enligt IMD från och med den 
1 januari 2022. December månad 2021 stod föreningen för 
alla kostnader. Detta innebär att vi som privatpersoner kan ha möjlighet att 
få ersättning t.o.m. november 2021. 
 
När det gäller företag och föreningar är informationen angående elstödet 
ännu inte klart. Det finns inga konkreta svar på hur företag och föreningar 
ska agera. 
 
För närvarande väntar vi på mer information men som det ser ut nu kommer 
vi att kunna söka bidrag i maj månad. 
 
Mer information kommer när vi har mer konkreta svar. 
 
 
 

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


 
 
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. 

 
 
Ny hemsida 
Efter lång och trogen tjänst har vår hemsida fått ett ansiktslyft. Stor vikt har 
lagts vid att förbättra webbplatsens utseende och användarvänlighet. 
 
Surfa in och kolla på www.kedjebacken.se. Hittar du små fel eller problem på 
hemsidan. Vänligen maila oss på info@kedjebacken.se. så fixar vi det. 
 
 
 
Viktiga datum att notera redan nu 

• Kedjebackens dag söndagen den 7 maj 

• Årsstämma, måndagen den 29 maj 
 
 
 
Valberedningen 
Hjälp valberedningen att hitta förslag på personer att ingå i styrelsen.  
 
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.  
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