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 Utemiljöarbetet är igång och den entreprenör vi 

beslutade att anlita bland alla anbudsgivarna blev  

Mark & Miljö. Företaget har många goda referenser 

och hög kvalité inom Utemiljöarbete. 

 

Etableringen sker innan semestern och arbetet påbörjas i 

gången mellan Blekingsborgsgatan 7 och 

Blekingsborgsgatan 3 och beräknas bli klart i november. 

Ni som vill se slutliga förslaget är välkomna in på 

fastighetskontoret. Arbetet fortsätter sedan efter 

semestern. 

  

 
 

Ordföranden har ordet 
Fredagen den 3 juni genomförde vi vår traditionella 

grillfest till mångas glädje. Ca 200 personer deltog och 

120 av dessa var Blekingsborgare. 

Tack för att så många kom till en kväll med god mat och 

dans i härlig samvaro och vänner, vilken tur vi hade med 

vädret. Regn – åskan kom precis när dansen var klar. 

 

KALENDER 
 

Juni  
   
Sol och bad 

 
Juli 
  
Sol och bad   
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Tyvärr blev vår lägenhetspärm försenad i tryckningen så utdelningen blir 

framskjuten till september. 

Vi återkommer med dagar för information och utkvittering. 

Som ni säkert upptäckt pågår arbete med entréer och garagenedgångar, detta 

arbete beräknas klart innan semestern. 

Vi har också planerat en eventuell höstgrillfest samt en inbokad höstbussutflykt 

till Tyskland. Se kalendarium. 

Lite tråkigheter tvingas jag ta upp. Vi har haft problem med att personer 

vandaliserar och stör den bostadstrivsel vi alla värnar om. Nedskräpning i trappor 

och vår utemiljö, nattligt oväsen och förstörelse som innebär extra kostnader. 

Det vi infört och som vi behöver Er hjälp med är störningslistor som finns på 

fastighetskontoret. Kom gärna in och prata med oss om detta! 

Visa hänsyn och bry Er om vårt fina Blekingsborg ! 

Jag och styrelsen samt Peter och Ilija vill önska alla Blekingsborgare en skön 

sommar och semester. 

        

                                                                          
Kaj Kvist  

       Ordförande 

 

 

 

 
Vi kan HSB – känn dig trygg 

www.hsbmaklarna.nu    040-357780 

http://www.hsbmaklarna.nu/

