
 

   FÖRENINGSINFORMATION                                                                                                    HÖST  2014xxx   x              

Inte medlem i Kedjan än? 

Slå till idag!! 
Föreningen Kedjan jobbar med att tillvarata medlemmars intressen, vi anordnar aktiviteter och  

samarbetar med polisen med Grannsamverkan.  

Avgiften är 100 kr per kalenderår och betalas in på bankgironummer 5953-1178. Glöm inte att  

ange namn och adress när du betalar in.  

   GRANNSAMVERKAN                                                                                                                                             x        

 

 
Grannsamverkan bygger på gemensamt 
ansvar och engagemang från samtliga 
fastighetsägare. Det ligger i allas intresse 
att grannsamverkan fungerar. För att det 
ska fungera gäller det att vara 
uppmärksam på vad som händer i 
närområdet, iaktta obekanta personer och 
bilar, särskilt om de har ett avvikande 
beteende eller visar speciellt intresse för 
något hus.  

Direkta brott och skadegörelse anmäls 
såklart direkt till Polisen.  

 

Det saknas kontaktombud på följande adresser: 

 Lorensbergsv. Udda 5-15  Jämna 6-36     

 Lorensbergsv. Jämna 38-66  

 Lorensbergsv. Jämna 68-110  

 Klenav. Udda 81- 117  

 Henriksbergsv. Udda 13- 29 Jämna 58- 66  

 Lagebergsv. Udda: 25- 35 Jämna: 12- 20 

 

Vill du vara med och bidra till att området blir säkrare? 

Kontakta sammanhållande för grannsamverkan: Tage 

Fredlund, Henriksbergsvägen 132, 08-777 76 44, eller 

någon i styrelsen. 

GRANNSTÖDSBILEN 

073-716 45 16 



 

    HEMSIDAN                                                                                                                                               xx          

Ni har väl inte missat nya hemsidan?! 

På www.kedjan .org kan man läsa om allt som händer i föreningen.  

Nytt är att man skapar en egen användare, under fliken ”Medlemmar”, se svarta pilen på 

bilden nedan. Man registrerar sig och får sedan ett lösenord via mejl från styrelsen. När 

man är inloggad kan man läsa senaste nytt, mer utförlig information och även 

kommentera och diskutera inlägg.  

 

 

--STYRELSEN------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ -- --------- 

Vi är ett glatt gäng som gör vårt bästa för att hjälpa er! 

Skriv till oss alla på styrelsen@kedjan.org eller till någon utav oss på förnamn@kedjan.org  

Höstiga hälsningar från styrelsen i Kedjan 

Malin, Jesper, Pernilla, Stellan, Mikael och Ivan 
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