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Hej alla medlemmar i Brf Långbrodal 
Sist vi hördes den här vägen var det inbjudan till städdag och årsstämma. Nu är det önskan om en 

God Jul, snabbt går det! Också en påminnelse om att vara försiktiga 

med de levande ljusen och kanske se till att ha en eller annan timer 

inställd för er belysning om ni ska vara bortresta över helgerna. Det 

blir mindre lockande för obehöriga om det ser bebott och ljust ut. 

Prata gärna med era närmsta grannar om möjlighet till att nyttja 

varandras parkering, skotta lite snö (om vi skulle få det nöjet) eller på 

annat sätt skapa rörelse runt ert boende. 

Skötselgrupp 
Det finns engagemang och intresse för föreningens utomhusmiljö och det tycker styrelsen är både kul 

och bra. Därför har vi ställt oss positiva och bifallit förfrågan om att bilda en “områdesskötsel grupp” 

som i dagsläget består av Eva Lövbrand, Marie Bergman och Anna Karin Larsson. Det är samma gäng 

som tog initiativet till att bygga komposterna och nu inkommit med förslag på förändring och 

plantering av bärbuskar, rabarber etc intill komposterna borta vid stora parkeringen. Finns det 

intresse av att delta eller tips och idéer så tveka inte att höra av dig till eva.lovbrand@liu.se 

kaja_l@yahoo.com eller mariebergman77@hotmail.com  OM du gräver upp, delar eller vill göra dig 

av med någon buske eller perenner från din egen trädgård kontakta då någon av ovan nämnda som 

eventuellt kan göra en omplacering.  

Nyckelinventering 
Efter snart 9 år, olika styrelsemedlemmar, tillbyggnad av externa aktörer och nya behov vill styrelsen 

göra en inventering av brf´s nycklar. Alla som innehar en nyckel som tillhör bostadsrättsföreningen 

ombeds att ta kort på den, där nummer tydligt framgår och skicka bild via sms eller mail till Lotta 

Fries 0739-29 92 35 lottafries@gmail.com  

Nyfiken på att bidra till ditt boende och område? 
Då är det ett utmärkt tillfälle att ta kontakt med valberedningen, Tommy Perlhamre och Emelie 

Hultqvist då det till sommaren kommer att behövas flera nya efterträdare till brf´s styrelse. Vill du 

veta mer om hur arbetet i styrelsen går till utan att lova något? kontakta gärna någon av oss i 

styrelsen och ställ dina frågor. Vi är en liten förening vilket innebär att det kan vara tid för 

medlemmar att göra en ny insats. 
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Nybyggnation i området 
Arbetet med JSK´s Idrottshallar fortsätter och ska vara klart maj 2020.  Hallarna och miljön runt 

omkring ska vara tillgängliga för skolan vid höstterminens skolstart. De närmast boende försöker att 

ha kontakt med projektledare gällande det slutliga markarbetet så som växtlighet,  öppen kontra 

stängd inramning av tomtgräns. En diskussion som också påverkats av det senaste årets stök i 

närområdet.  

Parkeringsplatser 
Vi påminner om att föreningen har platser att hyra ut för en billig peng. Vi uppskattar vidare att 

medlemmar som uppmärksammar att obehöriga parkerar på föreningens platser påtalar det för 

vederbörande, om det ges tillfälle. 

Insamling av julgranar 
Lördagen den 11 januari kl 10.00 kan du lägga din torra julgran på släpet vid soprummet och få hjälp 

med att köra den till tippen. Vill du göra dig av med granen tidigare forslar du bort den själv.  

Mailadressen 

styrelsen@brflangbrodal.se  

används för medlemmar eller andra som vill kommunicera med styrelsen. 

 

 
 

God Jul och med önskan om en skön julledighet! 
 

Styrelsen 
  

Mikael, Thomas, Magnus, Martin, Christian och Lotta 
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