
 

Brf. Nio Längor      

Till: Alla medlemmar i bostadsrättsföreningen Nio Längor 

Från: Styrelsen Brf. Nio Längor 

Datum: 2016-04-26  (nr 2/2016)                       

 

Påminnelse - årsstämma 16 maj  
Föreningens årsstämma äger rum måndag den 16 maj 2016 i Ljunglöfska 

slottet! Stämman börjar kl. 19.00, men kom gärna tidigare. Från kl. 18.15 

kommer det att finnas kaffe/te och smörgås/kaka att intas tillsammans i trivsam 

miljö! Kallelse till stämman, årsredovisningshandlingar och motioner mm. 

kommer i brevlådan inom kort.   

 

Valberedningen låter meddela att deras förslag till stämman på ledamöter och 

suppleanter kommer att anges på föreningens hemsida samt delas ut till 

medlemmarna före årsstämman.  

 

Påminnelse - trädgårdsdag 14 maj 
Lördag den 14 maj 2016 kl. 10.00-13.00 är det dags för vårens trädgårdsdag då 

vi tillsammans snyggar till våra gemensamma gröna ytor. Mer information 

kommer från Gröna gruppen. Marika Lagercrantz (Hg 169) svarar på frågor 

och ev. synpunkter kan också lämnas till henne. 

 

Radon 
Vi inväntar nu resultatet av den mätning som ägt rum i två radhus sedan 

ytterligare friskluftsventiler installerats där för att öka ventilationen.   

 

Lyktstolparna 
Flera lyktstolpar på föreningens område lutar något. Detta ser trist och ovårdat 

ut och kommer därför att åtgärdas. En av medlemmarna i vår förening har 

vänligheten att försöka fixa det. Det tackar vi för! 

 

Taken  
Taken på våra hus gås regelbundet igenom för att se om några takpannor 

behöver bytas, takrännor och stuprör lagas eller om andra åtgärder behöver 

vidtas. Under våren 2016 sker en sådan genomgång. Har ni sett några hål på 

takrännor eller stuprör, vänligen meddela styrelsen det omgående.      

     

 

Med vänlig hälsning 

STYRELSEN 
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         STYRELSEN  
 

 

 

 

 

Ledamöter: 
Astrid Eklund, ordförande  astrid.eklund@comhem.se          070-5700039 

Försäljning av brf-radhus, mäklarinfo, 

medlemsinfo, 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 

Arkiv 

 

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

Badrumsrenovering, dränering, 

vatten, avlopp, el, värme  

   

Suppleanter: 
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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