
 

Brf. Nio Längor      

Till: Alla medlemmar i bostadsrättsföreningen Nio Längor 

Från: Styrelsen i Brf. Nio Längor/Astrid Eklund 

Datum: 2017-05-04  (nr 2/2017)                  
 

   Hej alla gamla och nya medlemmar i brf nio längor! Det händer mycket i maj 

månad i vår brf:  

 

13 maj 2017  = vårens trädgårdsdag 
Lördag den 13 maj 2017 kl. 10-13 är det trädgårdsdag då vi, alla medlemmar, 

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.  
 

Allmänt om trädgårdsavfall  

Höst och vår vill många städa och göra fint i trädgården. Det kan vara bra att 

veta att det inte är tillåtet att lägga trädgårdsavfall i naturen. Trädgårdsavfall 

ska lämnas till en återvinningscentral. Närmast oss finns Bromma eller Lövsta  

www.stockholmvattenochavfall.se. Det går bra att lämna trädgårdsavfall i de 

gemensamma containrarna på föreningens städdagar, om det finns plats. 

Annars måste var och en själv lämna sitt ”privata” trädgårdsavfall till 

återvinningscentralen. Trädgårdsavfall i naturen påverkar natur- och 

friluftsvärden negativt. Naturområdena blir otillgängliga och upplevs som 

skräpiga. Näringsgynnade arter som brännässlor och trädgårdsväxter sprids 

också i naturen och riskerar att tränga undan värdefull natur.  Andra nackdelar 

är att mördarsniglar och andra skadedjur dras till trädgårdsavfall och att 

högarna med avfall leder till ökad brandrisk.   

 

18 maj 2017  = brf:s årsstämma  
Glöm inte föreningens årsstämma som äger rum torsdag den 18 maj 2017 i 

Ljunglöfska slottet. Från kl. 18.00 finns kaffe eller lättöl med smörgås eller 

något sött att intas i den härliga slottsmiljön! Stämman börjar kl. 19.00.  

Kallelse och årsredovisningshandlingar har deltas ut. Ta gärna med 

årsredovisningen till stämman; det kommer inte att finnas några extra 

exemplar.  

 

27 maj 2017  = loppis  
Det var ett tag sedan sist, men nu är det dags igen för brf nio längors populära 

loppis. Detta tack vare ett initiativ från Isabel Bonilla (Björnsonsgatan 141). 

Frågor kan ställas till Isabel på e-post bonilla.isabel@gmail.com; alternativt via 

Facebook-gruppen “Brf Nio Längors loppmarknad”. Alla medlemmar 

uppmuntras till att sprida information om loppisen!  
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Radon 
Radonmätningen i de16 radhus som haft värden över 200 bq/m3 är nu avslutad. 

Resultaten har kommit för de flesta husen, och resultaten är goda. 10 av husen 

uppvisar nu godkända värden, vilket är glädjande. När alla resultat kommit, 

kommer samtliga berörda att få information om sina resp. resultat.  

 

Fönstermålningsprojektet 
Snart återupptas målningen av de fönster och annat som ska målas 

våren/sommaren 2017. De som berörs av detta kommer att få meddelande om 

det.   

 

Översyn av källardörrarna 
Under mitten på maj kommer Bromma Lås att göra en översyn av alla 

källardörrar för att säkerställa att de stängs och låses av sig själva när man 

släpper dem. Om det finns frågor om det eller om lås/nycklar i allmänhet 

kontakta styrelsens nyckelansvarige Tobias Sjögren på Björnsonsgatan 155 

(tobias.a.sjogren@gmail.com). 

 

Tips om ämnen att ta upp 
Vad vill du ha för information i denna sorts informationsblad? Är det något du 

saknar eller har funderat på, låt oss veta det genom att skicka ett mejl till 

ordföranden, astrid.eklund@comhem.se eller genom att lägga en lapp i Astrids 

brevlåda Holbergsgatan 193.  
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