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Fastighetsunderhåll och energideklaration 
Brf:s fastigheter är det värdefullaste föreningen har. Det är viktigt att husen underhålls 
och sköts på bästa sätt. Under 2008 måste alla hus också energideklareras. För att bättre 
kunna planera för kommande underhållsåtgärder arbetar styrelsen nu med att ta fram en 
underhållsplan. SBC har fått i uppdrag att stödja oss i det arbetet.  
 
Atle Hansen, projektledare hos SBC, kommer att gå runt i våra fastigheter för att utföra 
underhållsbesiktning m.m. Han kommer att vara utrustad med namnbricka och 
legitimation.   
 
Brf har avtalat med SBC om konsulthjälp avseende en del större underhållsåtgärder. Det 
gäller brandsäkerhetsarbete- och isolering av vindarna, renovering av ekytterdörrarna och  
dräneringsarbete av norra fasaden i huslänga 9. Härutöver planeras för byte av 
vattenledningar och stambyten i ett antal badrum (se nedan).  

 
SBC har fått mängder av arbetsuppgifter från olika föreningar. Detta har lett till kraftig 
arbetsbelastning hos dem. Det har tyvärr drabbat vår förening på så sätt att vår tidsplan 
för genomförandet inte kunnat hållas. SBC beklagar detta och har nu vidtagit åtgärder. Så 
här ser planerna ut nu:   
       

 Åtgärd      Läget december 2007 
1. Upprustning av gröna ytor    Fortsätter 2008 
2. Isolering/dränering av norra fasaden huslänga 9  Genomförs 2008 

(Bg 153-163) 
3. Brandsäkerhets- och isoleringsarbete på vindarna Genomförs 2008 
4. Renovering av de ytterdörrar som är av ek  Genomförs 2008 
5. Stambyte i samband med ca 15 badrumsrenoveringar Planeras genomföras 2008 
6. Byte av vattenledningar i källargångarna  Planeras genomföras 2008 

 
Dränering och större källarfönster 
När det gäller dräneringsarbetet huslänga 9 är tanken att det i samband med 
dräneringsarbetet skall vara möjligt för de medlemmar som så önskar att, på egen 
bekostnad, göra större källarfönster för att öka ljusinsläppet. Detta gäller under 
förutsättning att bygglov ges. Självfallet skulle detta gälla generellt, så att alla får denna 
möjlighet i samband med att fasaden/källarväggen ifråga dräneras/isoleras.       
 
Badrumsrenovering – totalentreprenad? 
Det finns i dagsläget ca 15 medlemmar som står i kö och som snarast vill påbörja 
renovering av sitt badrum. Det uppstår alltid många praktiska frågor kring stambyten när 
badrummen skall renoveras. Det tar mycket tid för medlemmarna men också för 
styrelsen. Det är självklart angeläget att material, byggteknik och arbetsmetoder följer de 
byggtekniska kraven som finns.  
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När så många nu vill renovera sina badrum är det nödvändigt att ta ett större grepp 
kring dessa frågor. Det gäller att finna en bra lösning som tillfredsställer brf:s krav på 
kvalitet, kostnadseffektivitet, kontroll och slutbesiktning. Även medlemmarnas 
berättigade önskemål om smidig och snabb hantering måste tillgodoses. Styrelsen har 
därför tagit hjälp av SBC och styrelsens bedömning nu är att en totalentreprenad för 
badrumsrenovering skulle underlätta för alla involverade samtidigt som en betydligt 
bättre ordning och kvalitetskontroll än idag skulle erhållas. Kostnadsmässigt skulle det 
inte innebära någon skillnad mot idag. Brf skulle stå för det som brf hittills har stått för 
när det gäller stambytet (dvs. det som är under tätskiktet, rörarbeten m.m.) medan 
medlemmen  - precis som hittills – skulle stå kostnaden för allt annat (dvs. tätskikt, 
kakel, kranar, wc, handfat, ev. badkar m.m.). Ev. tillval skulle hanteras direkt mellan 
entreprenör och medlem. Principen skulle även fortsättningsvis vara att endast de som 
anmält att de vill renovera badrummet och där inte stammen redan bytt, skulle komma 
ifråga. Det är alltså inte fråga om ett generellt stambyte.  

 
Ordningen med totalentreprenad skulle kunna genomföras för dem som önskar renovera 
sina badrum under 2008.  Styrelsen arbetar nu med denna inriktning och har beaktat 
kostnaderna i budgeten för 2008.    
 
Stämman fattar beslut 
Styrelsen kommer att överlämna åt stämman (ev. en extrastämma) att fatta beslut 
gällande principerna för badrumsrenoveringar. 

 
Följande gäller: 
- Vill du renovera ditt badrum 2008?  Anmäl dig i så fall snarast, skriftligen, till Kicki 

Bohlin (Bg 159) 
- Kontakta alltid styrelsen innan du ev. påbörjar en renovering av badrummet 

 
Byte av vattenledningarna i källargångarna 
Enligt mångas bedömning är det angeläget att byta de trycksatta vattenledningarna. 
Styrelsen har därför avsatt medel för byte av dessa horisontella rör i källargångarnas tak, 
i budgeten för 2008. Detta är en förhållandevis stor kostnad för brf.  
 
Stämman fattar beslut 
Styrelsen kommer att överlämna åt stämman (ev. en extrastämma) att fatta beslut i 
frågan.     
 
Budget för 2008  - avgiftshöjning 
Styrelsen har beslutat om budgeten för 2008. 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. För 2008 har vi avsatt medel för ca 15 stambyten i 
samband med badrumsrenovering. Det är betydligt fler än vad som hittills brukat 
genomföras under ett år.  Medel har också avsatts för planerat byte av vattenledningarna i 
källargångarna. Vi har också avsatt medel för brandsäkerhets- och isoleringsåtgärder på 
vindarna och för fuktskador i en del källare samt för renovering av ekytterdörrarna.  
 
Styrelsen har beslutat om avgiftshöjning med 5 % från den 1 april 2008.  

 
Vinterunderhåll - snöröjning 
Brf har slutit ett avtal med Svensk Markservice AB om vinterunderhåll för säsongen 
2007/2008. Enligt avtalet skall Markservice utföra maskinell snöröjning och maskinell 
sandning på våra gångvägar.  
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Precis som tidigare ber vi varje medlem att själv skotta och sanda framför den egna 
entrén. Det finns sandlådor utplacerade vid varje länga.   
 
Även källartrapporna på husgavlarna måste snöröjas. Varje länga har ansvar för 
snöskottning av ”sina källartrappor”. Hur skall det går till? Ni måste själva ta initiativ och 
komma överens i er länga hur detta arbete skall fördelas mellan medlemmarna.      

 
Rensa lövfällorna   
Alla bör omgående, varsamt, ta bort barr och löv som fastnat i lövfällorna på stuprören. 
Löv och annat får inte frysa fast i fällorna. Regnvattnet måste kunna rinna som det skall 
genom stuprören för att undvika att vattnet hamnar direkt i jorden och blöter ned 
husgrunden.  

 
Motioner till stämman? 
Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari 2008. Stämman 
planeras äga rum under april eller maj. Vi återkommer med mer information om 
stämman.  
 
En ledamot har avgått 
Lennart Lundwall har meddelat styrelsen att han avgått som ledamot. Vi tackar Lennart 
för det arbete han utfört och önskar honom lycka till i livet utanför styrelsearbetet.      
 
 
 
Slutligen vill vi önska alla en riktigt God Jul och ett  
Gott Nytt år 2008!  
 
 
 
 
Styrelsen Brf Nio Längor (fr.o.m. 2007-11-27) 

 
Leif Härnvall  (Bg 161)  ordförande, värme, VVS, badrum  tel. 010-4803610 
Astrid Eklund  (Hg 193) kassör, ekonomi, försäljning, info  tel. 37 35 09 
(astrid.eklund@comhem.se) 
Marika Lagercrantz (Hg 169) sekreterare, mark och park, renhållning tel. 89 12 26 
Sören Eriksson (Hg 209)     tel.  87 19 63 
Kicki Bohlin  (Bg 159) P-platskö, badrumskö, hemsidan  tel. 87 78 49  
Lennart Lundwall avgått 
 
Mats Eriksson  suppleant 
Ulrika Nilsson  suppleant     
Lotta Eriksson 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 
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