
Brf. Nio Längor  
  

Till: Alla boende i bostadsrättsföreningen Nio Längor. 
Från: Styrelsen Brf. Nio Längor / Astrid Eklund 
Datum: 2007-04-13   

 
 
Årsstämma 3 maj 2007  
Som tidigare meddelats hålls årets ordinarie stämma torsdagen den 3 maj 2007 kl. 19.00 i 
lokalen ”Bryggan”, Ibsengatan 14 i Blackeberg. Lättare förtäring serveras från kl. 18.30. 
Kallelse och årsredovisningen m.m. delas ut inom kort. Ta med dessa handlingar till stämman.   
 
Sandsopning av gångvägar  
De närmaste dagarna kommer maskinell sandsopning att ske av våra gångvägar. Sopa gärna 
fram sanden från entrén till mitten av gångvägen, så tas även den sanden upp.  
 
Tänk på ---- 
- Vi måste tänka på att s.k. stomljud  vandrar långt i våra radhus. Försök därför att undvika 
trappspring och spring på golven med hårda skor. Dessa ljud stör inte bara närmaste granne utan 
dessa ljudfrekvenser kan vandra genom flera lägenheter. Våra hus är en smula lyhörda  
som alla vet.  
 
- Alla som har katt eller hund, se hit! Många tycker om katter och hundar, men irritation uppstår 
lätt om Din katt eller hund använder andras trädgårdar för sina behov m.m.    
 
Vårstädning av gemensamma grönområden 28 april 
Gröna Gruppen planerar för vårstädning av de gemensamma grönområdena lördag den 28 april 
2007 med samling kl. 10.00 vid parkeringen på Holbergsgatan. Mer information kommer.  

 
 
Styrelsen Brf Nio Längor 

 
Leif Härnvall  (Bg 161)  ordförande, värme, VVS, badrum  tel. 070-343 71 34 
Astrid Eklund  (Hg 193) kassör, ekonomi, försäljning, info  tel. 37 35 09 (astrid.eklund@comhem.se) 
Johan Kull  (Hg 198) sekreterare, mark, park    tel. 33 24 77 
Sören Eriksson (Hg 209) radonmätning, ekdörrar   tel.  87 19 63 
Kicki Bohlin  (Bg 159) P-platskö, posthämtning, badrumskö  tel. 87 78 49  
Lennart Lundwall (Kpl 29) sophantering, VVS, badrum,   tel. 87 49 78 
 
Anna Tammelin-Östlind  suppleant     
Lotta Skyttmo  suppleant 
 
 

 
 
Brf Nio Längor  Org.nr 769601-5226 
www.sbc.se/niolangor 
Box 3083 
161 03 BROMMA 
 
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 


