
 

 

    Anderslöv 2015-06-18 

 

Blåklintsnytt nr 1 2015 

 

Hej! 

Sommar, sol och blå himmel? Nja – sommaren har förvillat bort sig lite men kommer säkert alldeles 

snart! Här kommer i varje fall lite information från oss i styrelsen om vad som händer och är på gång. 

Årsmöte 

Den 21 maj hade vi årsmöte på Nennes café. I samband med denna så blev Anette Johansson 

nyinvald som suppleant och Pia Sonn avgick. Likaså ersattes Roland Hellkvist som revisor av Rolf 

Olsson. Rolf är invald utifrån då vi inte kunnat finna någon lämplig i vår förening. En aktuell lista på 

nya styrelsen bifogas här. 

Vi informerade också om att det kommer att ske en hyreshöjning från och med den 1 juli 2015 på  

1,5 %. 

 

Ansvarsområden 

Vi bifogar även en uppdaterad lista på vem av oss som har respektive ansvarsområde och denna 

finns även hängande i tvättstugan. Vi ber er att respektera att ni i första hand går med eventuella 

problem till rätt person. Om denna person inte är anträffbar så går det naturligtvis bra att kontakta 

någon av oss andra. 

Nuvarande lekplats 

Nuvarande lekplats har länge varit ganska tråkig och används väldigt sparsamt. Vi har därför bestämt 

oss för att satsa på att göra en s.k. ”multiarena” i enklare version där man ska kunna göra flera saker 

– gammal som ung! 

Vi kommer att ta bort det som finns där idag och lägga asfalt samt sätta upp plank. Detta så man ska 

kunna spela olika bollsporter, hoppa hage och hopprep och annat kul. Likaså är tanken att vi gör en 

boulebana och sätter dit några bord, stolar samt gör en enklare grillplats. 

Både start och slutdatum kommer att ske under hösten. 

Hemsida 

Nu har vi en egen hemsida där ni kan finna all viktig boendeinformation, blåklintsnytt och mycket 

annat. Sidan heter www.hsb.se/malmo/brf/blaklinten 

Lite justeringar är kvar att göra med korrekta namn, ansvarsområden osv men inom kort kommer 

http://www.hsb.se/malmo/brf/blaklinten


även detta vara åtgärdat. Så – välkommen att ”surfa runt”! Vi kommer naturligtvis ändå fortsätta att 

också informera om vad som händer på traditionellt vis – dvs. i pappersformat. 

 

Garageportar 

Tänk på att alltid ha visuell kontakt med din garageport så du ser att den verkligen öppnas eller 

stängs utan att någon kommer till skada.  

Sopsortera 

Vi har mottagit klagomål på att det inte sopsorteras ordentligt. Det är enormt viktigt att detta följs – 

både för miljön men också för att vi annars kan få extra kostnader som vi alla i så fall måste bidra till. 

Så – snälla var noga med detta. Har ni saker som inte kan kastas här ligger SYSAV två minuters bilresa 

bort. Tack! 

Övrigt 

* Vi har bytt ut defekt plåt och stuprör. En olycka kan lätt hända men vi ber er att alltid rapportera in 

om detta skulle ske till någon i styrelsen. 

* Det uppkom en undran på årsmötet om vi kunde förhandla el gemensamt för att få billigare el.  

Tyvärr inte… detta gäller bara bostadsrättsföreningarnas el och inte de enskilda 

bostadsrättshavarnas. 

* Tänk på att visa hänsyn! Nu när sommaren är här vistas vi alla ute mycket mer - och vill väl alla 

njuta av sommarkvällarna? Skrik, ljudligt prat och hög musik är inget som uppskattas av andra så tänk 

på detta. Håll snyggt kring era husknutar och plocka upp skräp. Vi måste hjälpas åt - då får vi det 

mycket trivsammare. 

Har ni förslag och idéer är ni som alltid välkomna att höra av er till någon av oss eller via vår 

mailadress som är brfblaklinten@hotmail.se 

Vi önskar er alla en riktigt skön (och varm) sommar ! 

 

Hälsningar, 

Styrelsen   
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