
    

        Brf. Nio Längor                          

Till: Alla medlemmar i bostadsrättsföreningen Nio Längor 

Från: Styrelsen i Brf. Nio Längor/Astrid Eklund 

Datum: 2017-10-31  (nr 4/2017)            

  

Brf Nio Längor har ny logga! 
Loggan är skapad av en av våra medlemmar, konstnären Alicia Bremberg. Hon har 

utgått från de typiska färgerna på våra 50-talsradhus med vita knutar. Varje länga är 

representerad med en parallellogram (9 stycken totalt) som i sin tur formar bokstaven 

”N” från ”Nio Längor".  

 

Grönytor, löv och snöröjning 

Tack alla som deltog på trädgårdsdagen! Som alltid blev det mycket gjort och hela 

föreningen fick ett riktigt lyft då buskar ansades, ogräs togs bort och källargångar 

sopades. Stort tack också till Gröna gruppen som förberedde och planerade dagen!  

 

Under vecka 44 kommer kvarvarande löv på gångvägarna att tas upp maskinellt. Även 

löven på de gemensamma gräsmattorna kommer att tas omhand genom att de klipps 

sönder.  

 

Även under denna vintersäsong kommer snöröjning av gångvägarna att ske 

maskinellt. Men som alltid måste var och en själv skotta och sanda runt den egna 

entrén.  

 

När det gäller källartrapporna ansvarar resp. länga för att de hålls rena från löv och 

snö. Gör gärna upp ett schema för hur detta ska organiseras i er länga. T.ex. har länga 

3 kommit överens om att varje radhus ansvarar en vecka i taget enligt ett rullande 

veckoschema.   

 

Lufta elementen 

På förekommen anledning påminner vi om att det är bra att lufta elementen nu när 

kylan kommer. Det märks direkt när man skruvar upp ventilen om det pyser luft ur 

elementet. Släpp ut den i så fall och stäng direkt när det kommer vatten.  

 

Radon 

Styrelsen arbetar nu vidare med olika åtgärder för att de återstående fem radhusen 

med något förhöjda värden också ska bli godkända.   

 
Fönstermålningsprojektet 

En del fönsterluckor och fönsterkarmar har gjorts om efter anmärkning. Nu är denna 

insats i stort sett klar.  

 
Grannsamverkan  

Som informerades om i förra utskicket är grannsamverkan nu inledd. Ett 

uppstartsmöte har hållits då styrelsens huvudkontaktperson och kontaktombuden (en i 

varje länga) träffades. Varje kontaktombud har kontaktat grannarna i sin länga och 
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glädjande är att intresset är mycket stort och långt över de 70 % deltagande som 

Polisen rekommenderar. Vår bostadsrättsförening har lämnat in intresseanmälan till 

Polisen för att delta i Grannsamverkan och få upp skyltarna i området. Det återstår en 

del formalia innan allt är helt klart.  

 

En stor del av grannsamverkan är att hjälpas åt att hålla uppsikt i området. Skulle ni se 

något pågående brott så kontakta Polisen på 112 alternativt 11414 för ej akuta 

ärenden. Ser ni något misstänkt kontakta då kontaktombudet i er länga (se föregående 

utskick där kontaktombuden listats) så kommer informationen att spridas till övriga 

kontaktombud och medlemmar i längorna så att vi alla kan hjälpas åt. För tips och råd 

hur vi som boende kan förebygga brott kan ni ta del av informationen som finns på  

http://samverkanmotbrott.se/brottsforebyggande-tips-och-atgarder  

 
Matavfallssortering 

Styrelsen har påbörjat diskussionen hur man ska arbeta med denna fråga. Vi 

återkommer med information.  

 

Ryggskydd på fasadstegarna 

Som ni säkert redan sett har nu samtliga fasadstegar på längorna (utom länga 7, som 

inte har källare) försetts med ryggskydd så att säkerheten ökar för dem som vi anlitar 

för takarbeten av skilda slag.   

 

Med vänlig hälsning     STYRELSEN 
 

Ledamöter                                Ansvarsområde           

Astrid Eklund                           Ordförande, stadgar, grönytor, radon, p-platser, överlåtelser, info 

070-5700039  

astrid.eklund@comhem.se 

 

Johan Gustavsson                     Kassör, ekonomi, Comhem  johan.x.gustavsson@gmail.com 

070-9972046 

johan.x.gustavsson@gmail.com 

 

Jonas Norén                              Sekreterare, arkiv, eldstäder  jonas.noren@norcon.se 

0703-572656 

jonas.noren@norcon.se 

 

Henryk Åkesson           Vatten, el, värme, radon, stambyte, måleri  henryk.akesson@comhem.se 

070-5603003 

henryk.akesson@comhem.se 

 

Tony Carlén   Grannsamverkan, vatten, el, värme,  

072-713 02 17 

tony.carlen@hotmail.com 

 

Suppleanter                                 Ansvarsområde  

           *Emma Movitz    

072-734 63 00  

emma.movitz@gmail.com 

*Marina Berman                         Renhållning  

070-222 63 31 

mberman73@yahoo.com 

*Tobias Sjögren                          Nycklar, källardörrar 

0708-986393  

tobias.a.sjogren@gmail.com   
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