Bostadsrättsföreningen Kedjebacken

Husnytt nr 43, september 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

Redskap, maskiner och utrustning för utlåning
Föreningen har diverse saker som vi som medlemmar kan få låna. Se nedanstående.
• Gräsklippare till uteplatserna på bottenvåningen, endast för
de små utrymmena
• Borrmaskin för betongväggarna
• Två bord att låna hem om man har gäster. De går även att
låna vid fest i lokalen. Borden är med vikbara ben
• Terrasstvätt för golven på terrasserna
• Vattendammsugare
• Stativ som möjliggör fönstertvätt vid franska balkongerna, mellan glaset och det
lilla fönstret.
För utlåning kontakta:
info@kedjebacken.se eller fastighet@kedjebacken.se
Du kan också ringa direkt till Barbro Biberg 0709-822 565 om du vill låna något

Aptusbrickor för åtkomst till föreningens brevlåda på Kedjebacken 2A
Om du vill lägga post i föreningens brevlåda kan du nu använda din
aptusbricka för att komma in i porten

Valberedning sökes!
Vid stämman fick styrelsen mandat att tillsätta ny valberedning. Vi
behöver hjälp av alla att hitta intresserade medlemmar, som vill arbeta
i föreningens valberedning.
Du kan anmäla dig själv eller någon annan som du vill föreslå
Förslag lämnas till info@kedjebacken.se eller i föreningens brevlåda, Kedjebacken 2A.

Kedjebackens dag söndagen den 6 oktober. Start klockan 10:00
Boka in dagen i din kalender redan nu. Mer information kommer att
anslås i portarana.
Under dagen kommer vi att städa upp och göra fint på vårt område.

Trivselgruppen vill gärna ha förslag på aktiviteter.
I juni arrangerades en grilldag där vi var ca 10 personer som grillade,
umgicks och hade trevligt tillsammans. En svampplockardag har
genomförts i början på september.
I höst räknar vi med att starta fikaträffar för de som önskar, förslagsvis
en dag var annan vecka.
För förslag och information maila info@kedjebacken.se eller lägg lapp i föreningens
brevlåda i 2A.

Lekplatsen renoverad
Nya ramar har monterats runt sandlådan och slängkarusellen.
Gungan som har saknats hela sommaren kommer att monteras andra
veckan i september. Det var en reservdel som behövdes för att kunna
hänga upp gungan igen. Vi beklagar att det tagit så lång tid.
Vänliga hälsningar
Brf Kedjebacken
Styrelsen
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