
 

Brf. Nio Längor      

Till: Alla medlemmar i bostadsrättsföreningen Nio Längor 

Från: Styrelsen i Brf. Nio Längor/Astrid Eklund 

Datum: 2016-12-21  (nr 6/2016)                      
 

    

Hej alla gamla och nya medlemmar!  

Snart är det jul och ett nytt år stundar. Det är dags att summera vad som hänt i 

vår bostadsrättsförening under 2016 och efter nyår kommer styrelsen att ta itu 

med årsredovisningsarbetet. Årsstämman kommer som vanligt att hållas i vår.  

Datum för stämman återkommer vi om.  

 

Styrelsens ambition är att hålla medlemmarna informerade om stort och smått i 

vår förening. Detta är det sjätte informationsbladet för året som delas ut i 

brevlådorna. Ni vet väl att alla utskicken (och mycket annat) också finns på 

föreningens hemsida? Har ni synpunkter på utskickens innehåll, frekvens eller 

annat, låt oss veta det! 

 

Styrelsen vill passa på att tacka Gröna gruppen för det värdefulla arbetet som ni 

gör inför och under trädgårdsdagarna vår och höst! Ett tack också till alla nio  

längoansvariga (det finns en per radhuslänga) som fungerar som en länk mellan 

styrelsen och medlemmarna då det t.ex. finns behov av snabbinformation. Ett 

särskilt tack till längoansvarige i länga 8, Kjell Andersson, för att du tog 

initiativ till att marschaller lyste upp våra gångvägar Luciamorgonen!  

 

Styrelsen har beslutat om budgeten för 2017. Förutom löpande kostnader har vi 

budgeterat för ett par stambyten, radonåtgärder enligt nedan samt fortsatt 

fönstermålning. Några avgiftsförändringar är f.n. inte aktuella.    

 

Som vi informerade om i förra utskicket är det endast 16 radhus som har 

radonvärden som något överstiger 200 bq/m3. Styrelsen har nu beslutat att 

samtliga dessa 16 hus ska förses med en ytterligare friskluftsventil då detta ska 

kunna bidra till att öka ventilationen och därmed få ner radonvärdet. Sedan 

dessa installerats kommer nya långtidsmätningar att ske. Efter nyår kommer de 

radhus som berörs att få mer information. Våra hus har självdrag och för att 

ventilationen ska fungera optimalt är det viktigt att vi har både 

frånluftsventilerna i rummen och uteluftsventilerna under fönstren öppna.       

 

Slutligen önskas alla en God Jul och 

Ett Gott Nytt År! 

 

PS. Glöm aldrig att släcka levande ljus 
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 Brf Nio Längor  Org.nr 769601-5226 www.niolangor.bostadsratterna.se  
Box 3083, 161 03 BROMMA 

Styrelsen:       

Astrid Eklund ordförande 070-5700039 astrid.eklund@comhem.se Holbergsgatan 193   

Maria Cassel ledamot 070-0926727 odelay cassel@hotmail.com Holbergsgatan 187   

Johan Gustavsson kassör 070-9972046 johan.x.gustavsson@gmail.com Holbergsgatan 185   

Jonas Norén sekreterare 0703-572656 jonas.noren@norcon.se Björnsonsgatan 141   

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

Cecilia Ekholm suppleant 0701-704343 ekholmcecilia@hotmail.com Björnsonsgatan 145   

Tobias Sjögren suppleant 0708-986393 tobias.a.sjogren@gmail.com Björnsonsgatan 155   

Anna Öhman suppleant 0735-601819 ohman.anna.k@gmail.com Björnsonsgatan 161   
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