
 

   FÖRENINGSINFORMATION                                                                                      JULI  2014xxxxx  

Föreningen Kedjan jobbar med att tillvarata medlemmars intressen, vi anordnar städdag 

och samarbetar med polisen med Grannsamverkan. Just nu jobbar vi också med att få 

till öppet fiber, och vi anordnar garageloppis och trädklippningskurs.   

Är du inte medlem i Kedjan, men vill bli? Avgiften är 100 kr per kalenderår och betalas 

in på bankgironummer 5953-1178. Glöm inte att ange namn och adress när du betalar 

in.  

   TJUVAR!!!                                                                                                                  JULI  2014xx       x    

Tjuvar härjar i Kedjanområdet – fem inbrott på två veckor! 
Håll ögon öppna, och prata med era grannar, eller kontakta Grannstödsbilen  
(073-716 45 16), om du åker bort! 
 
   NY HEMSIDA                                                                                                             JULI  2014xx      x    

Vi har en ny hemsida, men samma adress. På www.kedjan .org kan man läsa om allt 

som händer i föreningen, senaste nytt vad det gäller fiberindragning och 

grannsamverkan. 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.  

 

 

 



 

Ovan ser ni Kedjans ursprungliga logga, med våra fina kedjehus 

avbildade. Kul med lite ”retro” – ska vi återta denna till 

föreningen?  

Villaägareföreningen Kedjan bildades 1961, är partipolitiskt 

obunden och har till uppgift att tillvarata medlemmarnas 

intressen i egenskap av fastighetsägare. 

 

   AKTIVITETER                                                                                                SEPTEMBER  2014x       x 

 

 

 

 

 

 

Söndag 7/9 kl.9 anordnar Kedjan en 

trädklippningskurs för medlemmar.  

Trädgårdsmästare Christer Hjort, 

med utbildning från Säbyholms 

Trädgårdsskola, kommer och visar 

oss. 

Vi möts på Henriksbergsvägen 116 

och vandrar sedan mellan 

trädgårdarna för att få tips och förlag 

på hur man beskär olika träd.  

Se mer info på hemsidan.  

  

 

 

 

 

 

Lördag 6/9 kl.12-15 blir det garageloppis 
på följande adresser: 

- Henriksbergsvägen 16 
- Henriksbergsvägen 53 
- Klenavägen 16 

Vill ni också öppna ert garage för loppis?  

Gör det! Skriv gärna ett mejl till 
styrelsen@kedjan.org så lägger vi upp er 
adress på hemsidan! 

 

 

 

 

 

Promenera runt i Kedjanområdet! 

Förhoppningsvis har fler  

öppnat upp sina garage.    

Ta chansen att fynda! 

 

mailto:styrelsen@kedjan.org

