
Brf. Nio Längor  
  

Till: De medlemmar i bostadsrättsföreningen Nio Längor som 
  anmält att de vill renovera badrummet. 

Från: Styrelsen Brf. Nio Längor / Astrid Eklund 
Datum: 2009-01-28 (nr 1/2009) 

 
Nygjort badrum visas 4 februari mellan kl. 18 och 19  
- Holbergsgatan 177 -   
 
Som alla informerats om tidigare kommer brf att sälja radhuset på Holbergsgatan 177. 
Radhuset är på 87 kvm. Styrelsen har övervägt om huset under en tid skulle hyras ut, men har 
nu stannat för att sälja huset. Radhuset har fått ett nytt badrum och stambyte har också skett. 
Även ytskikten (tak, väggar och snickerier) har målats. Huset är fräscht!   
 
Det är nu drygt 20 medlemmar som anmält att de vill renovera sitt badrum.  
 
Duvbo Bygg AB har bytt stammarna och byggt upp det nya badrummet. Styrelsens ambition 
är att Duvbo Bygg AB ska utföra stambytena (dvs. den del som föreningen ansvarar för) 
framöver i de badrum som renoveras. Men Duvbo samarbetar med en rad andra hantverkare 
och kan erbjuda i princip allt som rör renovering av våtutrymmen, kök, måleri, tapetsering 
m.m. Detta kan underlätta betydligt för alla medlemmar som vill renovera.  
 
Vi tror att det finns ett stort intresse hos alla som vill renovera badrummet att se hur det blev i 
detta radhus. Ta därför nu chansen. Badrummet visas den 4 februari mellan kl. 18.00 och 
19.00. Representanter för Duvbo Bygg AB kommer att finnas på plats för att svara på frågor 
om badrumsrenovering och annat som de kan hjälpa till med.  

 
 

     

Visningen av badrummet äger rum onsdagen den 4 februari 2009 mellan kl. 18.00—19.00. 
Representanter för Duvbo Bygg AB kommer att finnas på plats för att svara på frågor om 
badrumsrenovering och annat som de kan hjälpa till med.  
 
Radhuset visas för allmänheten söndag den 15 februari. Mäklaren heter Anna Larsson, 
Fastighetsbyrån, Brommaplan. Tfn 08-505 377 06 eller 070-109 06 64 
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