
 

 

                                                                                                  

Så var det dags för årets första Blekingsborgsblad!  

            

                           BLEKINGSBORGS BLADET   Nr.1 (4) 
     

Vi i styrelsen vill börja med att tacka för den stora 

uppslutningen på de båda stämmorna samt på våra 

informationsträffar. Det var roligt att se så många av er!  

 

Nu har vårt stora byggprojekt verkligen börjat lida mot 

sitt slut och som ni säkert har sett så är bodarna på 

gröningen borta. Nu börjar istället återställandet av vår 

utemiljö. Vi i styrelsen har även börjat planera 

belysningen på vårt område, det gäller både fasad-

belysning och områdesbelysning. Vi tittar även över våra 

låssystem. Allt för att göra boendet tryggt och säkert.  
 

 

Ordföranden har ordet 
Idag, tisdagen den 21 mars kom våren! 

Allt känns plötsligt genast lättare och trevligare! Speciellt 

bra känns det att vara med i HSB Blekingsborg och 

precis ha fått nytt förtroende för en ny period som 

ordförande.  

 

KALENDER 
 

April 
25-28  Utdelning och  

utkvittering av  
lägenhetspärm 

v. 17-19 Upphandling av 
markentreprenör
för utemjlön 
  

Maj 
2     Byggmöte 
11  Styrelsemöte 
 
 
Juni 
  1  Styrelsemöte 
** Grillfest  
** Nytt nummer 

av Blekings-
borgsbladet 

 
 
 
 
** = ej fastställt datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

Jag har i många år uttryckt att någon annan borde ta över ansvaret för HSB 

Blekingsborg och jag trodde att tiden kanske var mogen detta året. Stödet och 

förtroendet från er känns enormt bra, men det som avgjorde mitt beslut att ställa 

upp för omval även detta året var det positiva bemötande och de vädjanden som ni 

gav mig i samband med att jag träffade de flesta av er vid efterbesiktningarna. 

   
Nu börjar vårt stora byggprojekt att avslutas. Jag kan informera er om att detta 

ombyggnadsprojekt är ett av det största inom byggnation i Malmö idag. Det har 

tagit lång tid men det blev trots alla bekymmer på vägen mycket fint! Efterarbetet 

efter besiktningsanmärkningarna är enligt besked från ROTAB nu klara i alla 

lägenheterna. Men eftersom vi inte är riktigt säkra på att det stämmer har vi i ett 

brev till alla boende gjort en uppföljning så att alla kan känna sig nöjda. 

 

I dagarna har vi vårt nya UTEMILJÖPROJEKT ute på upphandling och har gett 

sex stycken entreprenörer möjlighet att ge anbud. Vi hoppas komma igång med 

ute-miljöarbetet under maj-juni. Om ni är intresserade kan ni ta del av vårt första 

förslag nere på fastighetskontoret. Vi blir givetvis glada om ni har fler förslag och 

synpunkter som gör vår utemiljö ännu bättre. Prata gärna med Peter och Ilija som 

har mer information om projektet. 

 

Väl mött under våren! 

Kaj Kvist/ Ordförande 

 

 

 

 

 


