
   

        Brf. Nio Längor                          

Till: Alla medlemmar i bostadsrättsföreningen Nio Längor 

Från: Styrelsen i Brf. Nio Längor/Astrid Eklund 

  Box 3083, 161 03 BROMMA (Org.nr 769601-5226)   

  www.niolangor.bostadsratterna.se       

Datum: 2018-10-09 (nr 4/2018)                                                  

  

Nya stadgar 

De nya stadgarna, som antogs enhälligt på stämman, är nu registrerade hos 

Bolagsverket. Stadgarna finns på hemsidan. Kontakta styrelsens ordförande om ni 

önskar få dem på papper.  

 

Trädgårdsdag 20 oktober 2018 

Lördag den 20 oktober 2018 kl. 10-13 är det trädgårdsdag igen då alla medlemmar, 

tillsammans, snyggar till våra gemensamma gröna ytor, sopar källargångar och gång-

vägar. Mer information kommer från Gröna gruppen. Marika Lagercrantz (Hg 169, 

marikala@tele2.se ) svarar på frågor och ev. synpunkter kan också lämnas till henne.  

De sista löven som sitter kvar på träden vid trädgårdsdagen kommer att tas omhand 

senare under hösten, av den firma som brf anlitar för gräsklippning och snöröjning av 

gångvägarna.  

Avstängning av utevattnet 

Ventiler för att stänga av utevattnet sitter oftast i taket i källargången, men även i en 

del egna källare. Bra om alla som har utevatten ser till att dessa stängs och kranen på 

utsidan därefter öppnas för att släppa ut vattnet och minska trycket. Hantera dock 

gamla ventiler varsamt.  

 
Fördelning av arbetsuppgifterna inom styrelsen 

Styrelsen har fördelat arbetsuppgifterna inom sig på det sätt som framgår av bilaga 1.  

 

Matavfallssortering införs i hela brf 
Försöksverksamheten med sorteringen av matavfallet kom igång i juli 2018. Den 

pågår i längorna 6-9. Styrelsen har utvärderat försöket. Resultatet är att sorteringen av 

matavfallet fungerat mycket bra och att sorteringen uppskattas av medlemmarna. 

Styrelsen har därför beslutat att införa matavfallssortering även i resterande längor, 

dvs. i längorna 1-5.  

- Längorna 1-5 kommer att hållas löpande informerade om startdatum mm. Lappar 

med information kommer också att finnas på sopskåpen.  

- De fyra returpapperskärlen/tidningskärlen som nu finns vid längorna 1-5 stängs för 

att omvandlas till matavfallskärl. 

- Matavfallskärlen kommer att finnas vid Holbergsgatan 169, 189 och 202 samt vid 

Björnsonsgatan 49. 

- Informationsmaterial, vaskskrapa, papperspåsar, luftande påshållare som 

minimerar lukt ingår i beställningen och kommer att tilldelas alla hushåll i 

längorna 1-5.  

http://www.niolangor.bostadsratterna.se/
mailto:marikala@tele2.se
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- I samband med att tidningskärlen stängs kommer också kärlen för glasinlämning 

vid Holbergsgatan 209, att stängas.  

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

 

Sophämtning 

Information om aktuella hämtningsdagar för hushållssopor och matavfall:  

 Holbergsgatan 169 (länga 1), kärl måndagar och torsdagar 

 Holbergsgatan 189 (för länga 2 och 3), kärl måndagar 

 Holbergsgatan 202 (länga 4), kärl måndagar och torsdagar 

 Björnsonsgatan 49 (länga 5), kärl måndagar och torsdagar 

 Björnsonsgatan 53 (länga 6), kärl måndagar, matkärl onsdagar 

 Kiellandsplan 25 (länga 7), kärl måndagar och torsdagar, matkärl onsdagar 

 Björnsonsgatan 149 (länga 8), kärl måndagar, matkärl onsdagar 

 Björnsonsgatan 153 (länga 9), kärl måndagar, matkärl onsdagar 
Om ni märker att soporna inte hämtats enligt ovan mejla till: kund@svoa.se  

eller ring 08-52212000. 

 

GDPR  

I förra medlemsutskicket lämnades en omfattande information om den nya 

dataskyddsförordningen (GDPR).  Ni som ännu inte fyllt i den ”samtyckesmall” (se 

bilaga 2) som föreningen använder för att inhämta samtycken från sina medlemmar att 

behandla personuppgifter (utöver de som föreningen måste föra enligt lag) ombeds att 

göra det.  Tanken är att alla medlemmar enkelt ska kunna ge sitt samtycke genom att 

underteckna dokumentet och lämna det till styrelsen (lämnas till ordf, Astrid Eklund, 

Holbergsgatan 193). 

 

 

Med vänlig hälsning    
 

 STYRELSEN  

 
Ledamöter                               

Astrid Eklund                     Ordförande 

070-5700039  

astrid.eklund@comhem.se 

 

Emma Movitz                     Kassör   

emma.movitz@gmail.com 

 

Jonas Norén                         Sekreterare   

0703-572656 

jonas.noren@norcon.se 

 

Henryk Åkesson                  Ledamot   

070-5603003 

henryk.akesson@comhem.se 

 

Tobias Sjögren                      Ledamot  

tobias.a.sjogren@gmail.com 

 

Suppleanter  

           Sara Önfelt 

           Susanna Stubberöd  

mailto:jonas.noren@norcon.se
mailto:kund@svoa.se
mailto:emma.movitz@gmail.com
mailto:tobias.a.sjogren@gmail.com
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   Bilaga 1 

 

BRF Nio längor – ansvarsfördelning av uppgifter inom styrelsen fr.o.m.  19 juni 2018 

Arbetsuppgift Ansvarig 

Arkiv Jonas 

Badrumsrenovering, kvalitetssäkring  

- kölista 

Henryk 

Astrid 

Brandskyddsfrågor Tobias 

Comhem, bredband, TV Emma 

Dränering Henryk 

Dörrar (entrédörrar) Henryk 

Ekonomi och kassör Emma 

Eldstäder Jonas 

Försäkring Astrid 

Grannsamverkan Susanna 

Hemsidan Astrid (och Johan A) 

Hyresgäst – kontaktperson Astrid 

Information/utskick till medlemmarna Astrid 

Juridiska frågor inom styrelsen Astrid 

Klotter Tobias 

Källarna (dörrar mm) Tobias 

Mark och gröna ytor (träd, städdag, containrar, 

kontakt med ”gröna gruppen”, snöröjning) 

Astrid 

Matavfall  Jonas (och Marina) 

Loggbok reparationer Jonas och Henryk 

Medlemsärenden Alla 

Målerifrågor Henryk 

Nycklar Tobias 

Ordningsreglerna Astrid och Henryk 

Posthämtning Astrid 

P-platser (kö, uppsägningar m.m.) Astrid (och Kjell A) 

Radonfrågor Astrid 

Renhållning (sopor, glasavfall) Jonas 

Reparationer Alla 

Sekreterare Jonas 

Skyddsrum Tobias 

Stadgarna  Astrid 

Underhållsplanen Astrid  

Vatten, el, värme och undercentral Henryk och Tobias 

Årsredovisningen Emma och Astrid 

Överlåtelse/försäljningar/pantsättning av brf-

radhus 

Astrid 
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         Bilaga 2 

Skriftligt samtycke om behandling av personuppgifter utöver de 

som föreningen måste föra enligt gällande lagstiftning. 
 

Brf Nio Längor, nedan föreningen, följer Dataskyddsförordningen och annan gällande 

integritetslagstiftning. De personuppgifter som föreningen kan komma att behandla 

utöver de som föreningen måste föra enligt gällande lagstiftning är e-postadresser, 

telefonnummer eller andra uppgifter såsom parkeringskön, vilka som är 

längoansvariga, Grönagruppen-ansvariga och kontaktpersoner för Grannsamverkan 

samt bilder på föreningens hemsida.  

 

Personuppgifterna behandlas för att tillhandahålla relevant information till dig som 

medlem i föreningen. Uppgifterna kan också komma att användas för att den 

valberedning som utsetts av stämman ska kunna fullgöra sin uppgift. Personuppgifterna 

kommer i möjligaste mån att uppdateras och kompletteras över tid för att vara korrekta. 

För de fall uppgifterna ändras var vänlig meddela styrelsen i föreningen.  

 

Personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt och kommer enbart vara åtkomliga 

för styrelsen och de övriga medlemmarna. Du har rätt att få information om vilka 

personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Detta får du utan kostnad 

om begäran sker i rimlig omfattning. Vid upprepade förfrågningar kan en avgift 

komma att tas ut. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas 

eller begära att vissa av uppgifterna raderas. Du har rätt att skriftligen återkalla detta 

samtycke. Kontakta då styrelsen. 

 

Jag samtycker till att Brf Nio Längor behandlar personuppgifter om mig i enlighet med 

ovanstående. 

 

 

 

Ort och datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

Medlems namnunderskrift    Medlems namnunderskrift  

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Namnförtydligande     Namnförtydligande  

 

 

 

. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. .    . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . .  

 

 

Den ifyllda blanketten lämnas till styrelsens ordförande (Astrid Eklund, 

Holbergsg.193) 


