
   

Brf. Nio Längor 

Till: Alla boende i bostadsrättsföreningen Nio Längor. 

Från: Styrelsen Brf. Nio Längor  

Datum: 2014-04-30 

 

FÖRENINGSSTÄMMA 14:e MAJ 19:00 
Mackor och dryck från 18:30, dryck och tilltugg efter stämman för er som vill hänga kvar lite. 

Vi håller till i Sjövillan nedanför Ljunglöfska slottet som vanligt.  

Välkomna alla ! 

I år finns det många förslag från styrelsen att ta ställning till.  Många av er har säkert en åsikt i flera av dessa 

frågor.  Då är det viktigt att ni kommer på stämman, så styrelsen kan föra frågorna vidare på det sätt ni önskar. 

Vill man exempelvis att styrelsen ska gå vidare med att försöka få till fler egna  p-platser på vår mark, eller 

tycker man det är helt förkastligt ?  Är vi nöjda med Com Hem ? Ska vi ha farthinder på gångvägarna ?  

Det handlar inte alltid om ja eller nej, utan ofta om att ge styrelsen att starkt mandat att arbeta vidare med 

frågorna i en viss riktning. 

TRÄDGÅRDSDAG / VÅRSTÄDNING 17 MAJ 

Vi börjar med att ta hand om våra grönytor,  för att sedan ta ett tag i våra gemensamma utrymmen. 

Hjälper många till är det snabbt gjort. Traditionsenlig avslutning med varmkorv ! 

Containers för trädgårdsavfall och bråte i källarna kommer finna på plats. Mer info kommer från Gröna 

gruppen! 

DRÄNERINGSPROJEKTET  
DRÄNERING AV LÄNGA 1 (Holbg 151-169), LÄNGA 2 (Holbg 171-189) och LÄNGA 8 (Bjg 131-149) . 
Arbetet rullar i stort på som planerat.  Elrör har dragits under vägen för att vi ska kunna koppla vägbelysningen 

till våra egna fastigheter. (Strömmen kommer från Primulas fastigheter idag)  Allt avslutas med finåterställning 

och asfaltering under maj månad. 

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen Brf Nio Längor 

 

 

 

 

WWW.NIOLANGOR.BOSTADSRATTERNA.SE 

Här finns kontaktuppgifter till styrelsen, tidigare utskick, föreningens ordningsregler,  information om 

var ni ska vända er med akuta fel, vad som gäller vid strömavbrott ,stopp i avlopp, skadedjur mm…. 

http://www.niolangor.bostadsratterna.se/

