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Husnytt nr 42, juni 2019 
 
Välkommen till Husnytt, 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, som du önskar informera föreningens 
medlemmar om. 
Kontaktperson: Barbro Biberg, barbro.biberg@telia.com 

 
Nya styrelsen under arbetsåret 2019-2020 
Barbro Biberg ordförande, Husnytt och trivselgrupp 
Niklas Öberg vice ordförande, lokalvård och återvinning 
Hans Brotoft ekonomi 
Pian Steen  sekreterare och trädgård 
Magnus Forss fastighet och brandskydd 
Bengt Lind  fastighet och brandskydd 
Heléne Disinger trädgård 
Per Lundekvam suppleant 
Lars Persson suppleant 

 

Valberedning sökes 
Styrelsen fick mandat vid stämman att tillsätta en valberedning. Utan valberedning är 
det svårt att hitta nya ledamöter och suppleanter till styrelsen. Så hjälp gärna din 
förening att vidmakthålla en stark styrelse. Styrelsen ser fram emot svar från dig, som 
känner dig manad att ingå i valberedningen.  
 
Balkonger 
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. 
Tänk också på att inte skaka mattor eller annat från balkongen. Allt damm kommer på 
dem som är under dig. 
 

 

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


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

• Terrasstvätt  

• Gräsklippare för uteplatserna på bottenvåningarna. 

• Borrmaskin för betongväggarna 

• Två stycken extra bord om man har många gäster. 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. 

 
Inga fimpar varken brinnande eller släckta eller snus ska kastas på Kedjebackens mark 
För allas trevnad och säkerhet låter vi bli att kasta fimpar och snus 
på marken utanför våra hus. Det som absolut inte får hända är att vi 
kastar ut brinnande fimpar från balkongen. Ingen önskar att en 
eldsvåda ska uppstå. 
 
Fimpa aldrig i blomlådorna, jorden kan ta eld 
Om du röker på balkongen ska du ha en askkopp med lock så att inte dina fimpar flyger 
omkring. Visa hänsyn. 
 
Gasol- eller elgrill bara på terrasser och altaner 
Det är bara tillåtet att använda gasol- eller elgrill på terrasserna och på altanerna på 
bottenplan. På altanerna ska du flytta ut grillen för att undvika os nära husen och på 
dina grannar. 
 
Kolgrill bara tillåtet utanför lokalen 
Kolgrill, som kan lånas, finns utanför lokalen. Kolla på hemsidan att 
lokalen inte är uthyrd. Hyresgästen har alltid förtur. Intill grillen 
finns en tunna för tömning av kolrester.  

 
Med tanke på brandrisken är det bra att ha vatten tillgängligt under 
grillningen och att kolla så att allt har slocknat innan du lämnar grillen. 
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Styrelsen önskar alla 
en riktigt skön sommar 
 

 
 
 
Brf Kedjebacken, Husnytt nr 42, Barbro Biberg 

 


