
 

---FÖRENINGSINFORMATION                                                                                                                                        MAJ 2014---    

Välkommen till 

Villaägareföreningen Kedjan. 
 Villaägareföreningen Kedjan 

är partipolitiskt obunden och 

har till uppgift att tillvarata 

medlemmarnas intressen i 

våra egenskaper av 

fastighetsägare.    

 Kedjan arbetar aktivt för 

trafiksäkerheten inom 

området, bland annat 

med inkomna önskemål 

(motioner) från 

medlemmar och genom 

kontakter med till 

exempel kommunen. 

 Kedjan 

arrangerar 

städdag i 

närområdet 

 Kedjan har samarbete med 

polisen angående 

brottsförebyggande 

verksamhet – 

Grannsamverkan. 

 

 Kedjan arrangerar 

föreläsningar och kurser 

där Kedjans medlemmar 

finner det intressant. 

 

 Som medlem i 

Kedjan kan du 

låna stegar, 

redskap och 

verktyg. 

 

 

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

Vid villaföreningen Kedjans årsmöte 20 mars 2014 avgick hela den tidigare styrelsen. Föreningen hotades 
av nedläggning, i och med svalt intresse. En helt ny styrelse valdes in, och denna jobbar nu för fullt med att 
sätta sig in i arbetet. Tveka inte att höra av er till någon utav oss, så gör vi vårt bästa för att hjälpa. 

Ordförande   

Malin Dahlgren Nystrand Henriksbergsv. 16  08-500 94 666 

Ledamöter   

Pernilla Johansson (kassör) Henriksbergsv. 114  08-59 99 81 15  

Jesper Dahlgren Nystrand    Henriksbergsv. 16  08-500 94 666 

Mikael Hurtig Henriksbergsv. 116  0703-760 762 

Stellan Eriksson Henriksbergsv. 114  0700-219 100 

Ivan Ericson Henriksbergsv. 2  08-715 17 99 



 

---BLI MEDLEM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                           

 
Den årliga städdagen avslutas med korvgrillning. 

  
---GRANNSAMVERKAN OCH STÖD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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.  

 

Om ni observerar något, tveka inte att kontakta 
sammanhållande för grannsamverkan: Tage 
Fredlund, Henriksbergsvägen 132, 08-777 76 44, 
eller någon i styrelsen.  

Bortrest?  

Prata med era grannar och tala om när ni reser 
bort, hur de kan få kontakt med er om något 
skulle hända, och utifall ni förväntas få besök av 
någon, t.ex. hantverkare, när ni är borta.  

Några av Kedjans medlemmar är med och kör 
Grannstödsbilen som cirkulerar i hela 
kommunen. Man kan kontakta bilen på  
073-716 45 16 om man vill ha huset bevakat om 
man reser bort. Bilen har dessutom en 
hjärtstartare och många utav de som kör har 
genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning.  

Nyinflyttad? 

Välkommen till vårt fina villaområde. 

Vår villaägareförening heter ”Kedjan” 

och vi arbetar för vårt närområde och 

hoppas att så många som möjligt vill 

ansluta sig till oss så att vi, mer aktivt, 

kan driva våra frågor mot exempelvis 

kommunen. För att bli medlem och få 

tillgång till vår utlåningsverksamhet 

och för att få våra informationsblad 

mm. betalar ni medlemsavgiften för 

2014.  

För närvarande är ca 70 % av hushållen 

mellan Skolrådsvägen och 

Brandstationen anslutna till oss och vi 

hoppas att även du vill ansluta dig.  

Vill du ha mer information kontakta 

någon i styrelsen. 

 



 

---UTLÅNINGVERKSAMHET VERKTYG/REDSKAP--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Utlåningsverksamhet för  

Kedjans medlemmar. 
Följande verktyg/redskap kan Kedjans medlemmar låna: 

 Vertikalskärare 

 El-häcksax 

 Tapetserarbord 

 Märkapparat 

 Trädsåg med sax

 Kärcher högtryckstvätt med avloppsrensningsslang 15 m 
(depositionsavgift 500 kr)  

För att låna någon av ovanstående verktyg/redskap, kontakta Gholamreza 
Mokhtaris, Fredriksbergsvägen 72. Telefon 070-361 72 77. 

På följande adresser finns stegar att låna: 

9-meter 
 

7-meter  

Göran Lindgren  
Lorensbergsvägen 52 

08-776 33 51 
 

Hans Gottfrid 
Ragnebergsvägen 15 

08-777 11 81 
 

Bruno Picano 
Klenavägen 41  
08-776 45 21 

Christer Gustavsson 
Helgebergsvägen 16 

08-777 05 89 
 

Hans Tegelström 
Gustavsbergsvägen 7 

08-777 15 40 

Olle Hallqvist 
Lorensbergsvägen 46 

08-777 44 07 
 

---ÖVRIGT-                                                                  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Pssst!! 

Missa inte att medlemsavgiften  

sänkts till 100:- per år. 

 

● ● ● 

PARTYTÄLT 

2 st. partytält med väggar 3x3 

meter som går att sätta ihop  

till ett stort tält.  

500 kr i deposition per tält och 

lånetillfälle. 

För att låna partytälten 

kontakta  

Lill Schlichtmeier  

08-777 43 76 

eller skicka e-post till 

info@kedjan.org 

● ● ● 

 

Villaföreningen Kedjan planerar 

att anordna en kurs i 

trädklippning i aug/sep 2014. 

 

Aktiviteten är endast för Kedjans 

medlemmar. 

 

Anmäl intresse till någon i 

styrelsen. Anmälan är kostnadsfri 

och inte bindande. 

Kedjan planerar Loppis i  
aug/sep 2014. 

Är du intresserad av att delta? 
Anmäl ditt intresse till 

malin.nystrand@bredband.net 
 

mailto:info@kedjan.org

