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NY STYRELSE 

På stämman i maj valdes en styrelse med många nya ledamoter - kul!   

Styrelsens kontaktuppgifter finns längst ner i utskicket och förstås på föreningen hemsida: 

www.niolangor.bostadsratterna.se      

Astrid Eklund ställde inte upp för omval, och är alltså inte längre med.  Tack Astrid för många år och väldigt 

mycket nedlagt arbete och engagemang!  

HÖJD MÅNADSAVGIFT 

Styrelsen har beslutat att höja månadsavgiften med 5 procent  från och med årsskiftet 2013/2014. Detta för 

att skapa utrymme för kommande större underhållsåtgärder utan alltför hög belåning. På kort sikt är det 

framför allt dräneringsprojektet som beskrivs nedan som behöver genomföras. 

DRÄNERINGSPROJEKTET 

Efter en andra upphandlingsomgång har styrelsen beslutat att gå vidare och teckna avtal med LEFA Mark AB 

om dränering av de återstående sex längorna.  Projektet innebär ny dränering av radhusens norrsidor och 

gavlar, renovering av entrétrappor, nya kantstenar, vägar mm. Tre längor kommer att dräneras under 2014 

och tre under 2015. Mer information om detta kommer när avtal tecknats och tidplan spikats.  Kiellandsplan 

berörs inte eftersom husen har krypgrund.  Kostnaden blir cirka 7 miljoner kronor (inklusive moms). 

BELYSNING KÄLLARTRAPPOR 

Upphandling av ny belysning pågår. (För att få en bra funktion kommer jord dras fram och styrning ske med 

ur.) 

BRANDSKYDD -  SKRÄP I KÄLLARGÅNGAR 

Föreningen är som fastighetsägare skyldig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.  Vi har tidigare lagt 

stora pengar på att bygga lägenhetsskiljande brandväggar och byta ut kutterspån på vindarna för att förhindra 

brandspridning.  Då är det synd att det i källargångarna på flera håll ser riktigt illa ut och stor risk för 

brandspridning råder.  Kartonger, möbler och till och med bildäck förvaras där.  Inget får förvaras i 

källargångarna och dörrarna mitt i längan ska hållas stängda!  Vi vill alltså uppmana alla att se till att 

källargången under bostaden är tom!  Med gemensam kraft borde det vara möjligt tömma källargångarna och 

hålla snyggt därnere.  Det är ju tråkigt om föreningen tvingas lägga månadsavgifter på att köra bort 

medlemmars skräp.  

TRÄDGÅRDSDAG LÖRDAG 19 OKTOBER  

Vi hjälps åt att hålla snyggt på våra ägor och avslutar med en korv och dricka!  Denna gång vore det bra om 

varje länga tog ett krafttag och städade ur källargångar och cykelrum!  Gröna Gruppen och styrelsen 

återkommer med mer info! 



SOPOR  

På förekommen anledning: - Knyt ihop påsarna innan de hamnar i sopskåpen.  Större prylar och annat avfall 

såsom elektronik, färg etc. får inte ställas utanför skåpen.  Detta avfall får man själv frakta bort.  

 

EN FIN HÖST önskar styrelsen alla Nio Längors medlemmar! 

Vi återkommer med mer info under hösten – se också vår hemsida: 

www.niolangor.bostadsratterna.se 

Med vänlig hälsning 

Henryk Åkesson/Styrelsen Brf Nio Längor 
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