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Brf fyller fem år den 6 december 2006!  
Det är många personer under åren som med sitt engagemang och sin kunskap och kompetens 
bidragit till att göra föreningen till det den nu är! En mycket attraktiv förening! Grattis 
föreningen!  

 
Trädgårds-/städdagen blev lyckad   
Den gemensamma trädgårds- och städdagen den 21 oktober 2006 blev en stor succé! Många 
ställde upp och det rensades friskt i rabatter m.m. Många längor hann också med att kasta bort 
skräp från de allmänna utrymmena såsom cykelrummen. De fyra stora containrarna som brf 
hade placerat ut fylldes till bredden. Kostnaden för dessa uppgick till drygt 20 000 kr.    
 
Ekonomi och budget för 2007  
Styrelsen har vid sitt senaste möte beslutat om budgeten för 2007. Så som prognosen ser ut så 
täcker våra intäkter i stort sett de löpande utgifterna. Investeringar och större underhållsåtgärder 
finns det endast ett litet utrymme för. Osäkra faktorer är räntehöjningar framöver på föreningens 
lån. Vinterunderhållet för säsongen beräknas också bli dyrare än förra säsongen. För 2007 har vi 
avsatt en begränsad summa för partiella stambyten. Vi har också avsatt medel för 
brandsäkerhetsåtgärder på vindarna och för fuktskador i en del källare samt för renovering av 
ekytterdörrarna.  
 
I budgeten har vi också beaktat regeringens budgetförslag som innebär dels att schablonskatten 
för bostadsrättsföreningar slopas och dels att fastighetsskatten sänks.  
 
Brf har nyligen amorterat 2 mkr. av föreningens fastighetslån.    

 
Rensa lövfällorna  
Alla bör omgående, varsamt, ta bort barr och löv som fastnat i lövfällorna på stuprören. Det är 
viktigt att regnvattnet kan rinna som det skall genom stuprören för att undvika att vattnet hamnar 
direkt i jorden och blöter ned husgrunden.  
 
Fönsterluckorna 
Vi ser att alla inte har hakat fast sina fönsterluckor (gäller huslängorna 1-6) sedan 
måleriföretaget för en tid sedan lossade hakarna för att kunna måla det som de missat tidigare. 
Hakarna nås ”inifrån” genom att fönstret öppnas.   
 
Vinterunderhåll - snöröjning 
Brf har slutit ett avtal med Utemiljö AB om vinterunderhåll för säsongen den 1 november 
2006—15 april 2007. Enligt avtalet skall Utemiljö utföra maskinell snöröjning och maskinell 
sandning på våra gångvägar.  
 



Precis som förra året får varje medlem själv skotta och sanda framför den egna entrén. Även 
källartrapporna måste snöröjas och varje länga har ansvar för ”sina källartrappor”. Ni måste 
därför komma överens om i er länga hur detta arbete skall fördelas mellan medlemmarna.      
 
Brf har köpt in nio sandlådor som fyllts med sand och placerats ut vid varje länga.  
 
Fastighetsskötsel 
Brf har med verkan från den 1 januari 2007 sagt upp avtalet med SLB Fastighetsservice om 
rondering i våra källargångar  en gång/månad. Vi tror att det ligger i varje medlems intresse att 
själva då och då hålla ett öga på om trasiga lampor behöver bytas eller om annat i de allmänna 
utrymmena i källaren behöver åtgärdas. Läckande rör m.m. skall omgående rapporteras till 
styrelsen. Enklare fel som byte av lampor m.m. kan var och en klara av. Vi kommer därför att 
lägga ut ett lager av lampor och säkringar m.m. på lämplig plats i varje länga. Vi kommer också 
att se över armaturen och föreningens övriga elutrustning i källargångar m.m.    

 
Motionera till stämman! 
Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari 2007. Stämman 
planeras äga rum under april eller maj. Vi återkommer med mer information om stämman.  

 
Boendepärmen delas ut! 
Boendepärmen är nu färdigtryckt och kommer att delas ut till samtliga inom kort.   
 
Hemsida 
Brf  har slutit avtal med SBC om att kostnadsfritt genom SBC skapa en egen hemsida för vår 
förening. Vi återkommer med mer information om hemsidan.  
 
 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR tillönskas alla medlemmar och hyresgäster!   
 
Styrelsen Brf Nio Längor 
 
Leif Härnvall  (Bg 161)  ordförande, värme, VVS, badrum  tfn. 070-343 71 34 
Astrid Eklund  (Hg 193) kassör, ekonomi, försäljning, info, badr-kö tfn. 37 35 09 (astrid.eklund@chello.se) 
Johan Kull  (Hg 198) sekreterare, mark, park   tfn. 33 24 77 
Sören Eriksson (Hg 209) radonmätning, ekdörrar  tfn. 87 19 63 
Kicki Bohlin  (Bg 159) P-platskö, posthämtning  tfn. 87 78 49  
Lennart Lundwall (Kpl 29)sophantering, VVS, badrum,   tfn. 87 49 78 
 
Anna Tammelin-Östlind  suppleant - boendepärm    
Lotta Skyttmo  suppleant 
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SLB Fastighetsservice AB    ( Obs ej värme, varmvatten! Kontakta styrelsen ) 
Felanmälan; Mån-torsd  7.00-16.00 + fre 7.00-13.00    Tel: 08-545 51 471 

Jour (övrig tid)   Tel: 08-618 55 00 
Nomor skadedjursbekämpning (i samverkan med Trygg hansa)   Tel 020-54 55 56 


