
 

Brf. Nio Längor       

Till: Alla medlemmar i bostadsrättsföreningen Nio Längor 

Från: Styrelsen Brf. Nio Längor 

Datum: 2015-07-08                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Policybeslut gällande wc och tvättmaskin i källare  
Styrelsen har beslutat att inga nya golvbrunnar, våtutrymmen eller ingrepp i 

bottenplattan (källargolvet) eller anslutningar till avlopp i eller under plattan är 

tillåtna i källare. Detta innebär att t.ex. wc inte får installeras i källaren.   

 

Avlopp för tvättmaskin som sätts på vertikal stam kan dock, efter ansökan till 

styrelsen, godtas.   
 

Dränering (Björnsonsgatan 39-71, Holbergsgatan 184-202) 
Arbetena i längorna 4, 5 och 6 är nu slutförda.  

 

Dörrstopp/krok 

Sitter dörrstopp och krok som den ska? Sitter kroken centriskt mot dörrstoppen 

och går bygeln lätt att peta ner på kroken? Om inte, skicka ett mail med 

husnummer och kontaktuppgifter till henryk.akesson@comhem.se  

 

Återplantering rabatter  

Duken mellan jord och grus ska klippas av längs markytan efter att plantering 

skett. (om duken klipps av innan, blandas grus och jord när man gräver i 

rabatten, vilket inte är bra). 

 

Trädgårdsdag 
Höstens trädgårdsdag äger rum lördag den 17 oktober 2015.  

 

Styrelsens sammanträdesdagar 
 Styrelsen sammanträder den 17 augusti, den 14 september, den 12 oktober, den  

23 november, den 14 december 2015 samt den 25 januari 2016.   

 

Trevlig sommar önskar Styrelsen!   

Under sommaren är det många som är bortresta. Det är därför jättebra om vi 

alla hjälps åt att hålla lite extra koll.  

 

Tänk på att vara mycket försiktig när du grillar så att glöd och eld inte sprider 

sig och orsakar brand. 

  

 Styrelsen har inom sig fördelat uppgifterna enligt följande, se baksidan. 
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STYRELSEN – uppgiftsfördelning -  

 
Astrid Eklund, ordförande  astrid.eklund@comhem.se         070-5700039 
Försäljning av brf-radhus, mäklarinfo, 

information till medl, mark/gröna ytor  

 

Göran Sundin, vice ordförande goran.sundin@riksbyggen.se         076-1413505 
Dränering, fastighetsunderhåll, radon 

 

Johan Gustavsson, kassör johan.x.gustavsson@gmail.com    070-9972046    
Avgifter, ekonomi 

 

Jonas Norén, sekreterare jonas.noren@norcon.se          0703-572656 

 

Henryk Åkesson, ledamot henryk.akesson@comhem.se          070-5603003 
Badrumsrenovering, dränering, 

vatten, avlopp, el, värme  

 

- - - - - - -    

 

Frida Billström, suppleant billstromfrida@gmail.com           072-3957959         
Klotter, nycklar, renhållning 

 

Cecilia Ekholm, suppleant ekholmcecilia@hotmail.com           0701-704343 
Eldstäder 

 

Anna Tammelin, suppleant anna.tammelin@hotmail.com          0722-520162 
Brandskydd 
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