
   

Brf. Nio Längor 

Till: Alla boende i bostadsrättsföreningen Nio Längor. 

Från: Styrelsen Brf. Nio Längor / Henryk Åkesson 

Datum: 2013-11-09 

 

DRÄNERINGSPROJEKTET  

DRÄNERING AV LÄNGA 1 (Holbg 151-169), LÄNGA 2 (Holbg 171-189) och LÄNGA 8 

(Bjg 131-149) STARTAR JANUARI  2014. 
En mer detaljerad tidplan kommer under december månad.  Hela entrésidan på husen och del av vägen 

kommer grävas upp. Har Ni växter i rabatten intill entrén (den yta ni sköter själva) som ni vill återplantera 

får Ni själva flytta dessa till trädgårdssidan.  Precis som efter tidigare dränering svarar varje medlem för 

återställning av sin rabatt.  

Entrédörrarna kommer givetvis att vara tillgängliga under hela arbetet, men möjlighet att köra bil fram till 

dörren  kommer påverkas.  

AVSTÄNGNING AV UTEVATTEN 
Har ni någon av de gemensamma vattentapparna på trädgårdsidan i er trädgård, är vi tacksamma om ni 

hjälper oss att se till att vattnet stängs av i källargången eller i det källarutrymme kranen sitter. Stäng av 

vattnet och töm vattentappen i trädgården, så undviker vi frostskador.  Vi kommer också att kolla av detta, 

men alla avstängningskranar sitter inte i allmänna utrymmen. 

BELYSNING KÄLLARTRAPPOR OCH KÄLLARGÅNGAR 
Utbyte av belysning på gavlar och översyn av belysning i källargångar pågår.  Bra om vi hjälps åt att se till att 

elcentralerna inte är blockerade av cyklar i källaren, så går jobbet lättare! 

BELYSNINGSSTOLPAR VID LÄNGA 1,2 och 3  (kv. Syriern) 
Stolparna får normalt ström från Primulas hus på andra sidan Holbergsgatan. Vi försöker få Primula att se till 

att belysningen fungerar igen.  

ENTRÉBESLYNINGEN – HÅLL DEN TÄND ! 
För allas trevnad och säkerhet, håll entrébelysningen tänd.  Ljuskällan håller längre om den hålls tänd i kylan. 

Ett kompaktlysrör eller en ledlampa på ett par watt kostar väldigt lite i drift och håller länge.  

BRANDSKYDD -  SKRÄP I KÄLLARGÅNGAR 
Vi vill tacka alla som hjälpte till att tömma källargångar och gemensamma utrymmen på bråte – det ser mycket 

bättre ut nu !  Vi kommer att se över situationen igen och återkomma med mer åtgärder och information. 

Källargången skall alltså vara tom, dörrar i gången och mot cykelrum och gemensamma förråd vara stängda. 

TRÄDGÅRDSDAGEN 
Återigen tack till alla medlemmar och gröna gruppen för en bra insats – det hela var ju riktigt trevligt !  Vi får se 

över både antal containrar (och korvar) tills det är dags igen i vår. 

 



   

 

Vi återkommer med mer info inför julhelgen och dräneringen i januari  – se också vår hemsida: 

www.niolangor.bostadsratterna.se 

Där finns bla. information om var ni ska vända er med akuta fel, vad som gäller vid strömavbrott , 

stopp i avlopp medmera… 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen Brf Nio Längor 

 

 

Henryk Åkesson ordförande 070-5603003 henryk.akesson@comhem.se Björnsonsgatan 43 

 Vatten, värme, el, dränering 

Leli Kjellin vice ordförande 073-9641472 leli.kjellin@lansforsakringar.se  Kiellandsplan 37 

 Mark, park, snöröjning 

Björn Önfelt kassör 0730-766146 bjorn.onfelt@ki.se Kiellandsplan 35 

 Ekonomi, avgifter, radonutredning 

Johan Anderberg sekreterare 070-3993981 johannilsanderberg@gmail.com Holbergsgatan 177 

 Hemsida, Nycklar 

Göran Sundin ledamot 076-1413505 goran.sundin@riksbyggen.se Holbergsgatan 173 

 Dränering, fastighetsunderhåll 

Lotta Benjamin suppleant   lotta.benjamin@hotmail.se Björnsonsgatan 63 

Jonas Norén suppleant   jonas.noren@norcon.se Björnsonsgatan 141 

Anna Tammelin suppleant   anna.tammelin@hotmail.com Björnsonsgatan 59 
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