
   

        Brf. Nio Längor                          

Till: Alla medlemmar i bostadsrättsföreningen Nio Längor 

Från: Styrelsen i Brf. Nio Längor/Astrid Eklund 

Datum: 2018-05-14 (nr 2/2018)                                                            

  

Hej medlemmar i Brf Nio Längor! 

Nu är våren här och det är många aktiviteter i brf! Vi vill påminna om följande: 

o Trädgårdsdagen 19 maj 2018 (se mer info från Gröna gruppen) 

o Årsstämman 22 maj 2018 (se utdelad kallelse och årsredovisning) 

o Loppis 26 maj 2018 (se förra medlemsinformationen) 

 

Matavfallssorteringen i längorna 6-9 försenad 
Som ni har sett, har försöksverksamheten med sorteringen av matavfallet inte kommit 

igång ännu. Detta beror främst på att de sopkärl som levererades inte passade. Vår 

planering är dock att försöket med matavfallssortering ska påbörjas snarast. Längorna 

6-9 kommer att hållas löpande informerade om startdatum mm. Lappar med 

information kommer också att finnas på sopskåpen. 

Har ni frågor och funderingar? Mejla jonas.noren@norcon.se 

 

Grannsamverkan 

Arbetet med Grannsamverkan fortsätter inom föreningen. Nu är alla skyltar i området 

uppsatta. Polisen har anordnat utbildning för de kontaktpersoner som hade möjlighet 

att vara med. Extra vaksamhet, skyltar och mekaniska skydd kan minska risken för 

inbrott markant. 

  

Medlemmar i BRF Nio Längor har genom Bromma Lås (Great Security) 15 % rabatt 

under juni och juli på hela sortimentet exkluderat elektroniska lås. Passa på att 

komplettera ditt skalskydd till ett rabatterat pris och på så vis minska risken för 

inbrott! 

  

Vi uppmanar alla i föreningen som inte redan gjort det att installera appen Coyard och 

ansöka om medlemskap till "BRF Nio Längor". Via denna grupp kommer månadsbrev 

från Polisen och information om något misstänkt skulle ske i området. Registrera er 

med ert riktiga namn och under ”övrig information” lägg till vilken länga ni tillhör. 

Självklart är det bra om alla i familjen på adressen installerar appen och registrerar 

sig. Gruppen för vår förening är stängd vilket gör att utomstående inte kan ta del av 

informationen vi publicerar. Coyards fungerar på alla vanliga plattformar och finns 

tillgänglig i Apple´s ”App Store” eller Android´s ”Marketplace” eller på 

www.coyard.se för övriga plattformar. Det finns även bra hjälpfilmer för hur man 

registrerar sig https://coyards.se/aa_registrera/  

 

Har ni frågor och funderingar? Mejla tony.carlen@hotmail.com 

 

 

 

 

http://www.coyard.se/
https://coyards.se/aa_registrera/
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Radonfrågor 

Aktuella läget: Nu har mätresultaten kommit för de fem hus som radonmätts under 

vintern. Resultaten är mycket positiva och visar att nu är också dessa hus godkända. 

Styrelsen kommer att redovisa detta till Stockholms stad. Från styrelsen sida anser vi 

nu att arbetet med radonfrågorna äntligen kan avslutas. I tidigare medlemsinformation 

och i årsredovisningarna finns mer att läsa om historiken.  

 

Gräsklippning  
Gräsklippningen av våra gemensamma gräsytor startar v 20. För att gräsklippningen 

ska fungera under hela säsongen måste gräsmattorna hållas fria från leksaker, cyklar 

mm.  

 

 

 

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   

070-9972046 

johan.x.gustavsson@gmail.com 

 

Jonas Norén                         Sekreterare, arkiv, eldstäder, matavfallssortering   

0703-572656 

jonas.noren@norcon.se 

 

Henryk Åkesson                  Vatten, el, värme, radon, stambyte, måleri   

070-5603003 

henryk.akesson@comhem.se 

 

Tony Carlén                          Grannsamverkan, vatten, el, värme,  

072-713 02 17 

tony.carlen@hotmail.com 

 

Suppleanter                      Ansvarsområde  

             Emma Movitz, emma.movitz@gmail.com 

Marina Berman, mberman73@yahoo.com           

Tobias Sjögren, tobias.a.sjogren@gmail.com     Nycklar, källardörrar 
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