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Efter en lång period med byggprojekt och arbete med vår 

utemiljö börjar det nu lida mot sitt slut. Nu väntar 

förhoppningsvis en mysig höst och vinter i lugn och ro. 

 

Det finns fortfarande saker som vi kommer att göra för 

att förbättra vårt boende, i dagarna kommer till exempel 

medlemspärmen att delas ut där det mesta som är värt 

att veta finns med. Vi har även beslutat oss för att göra 

ett upphandlingsunderlag för nya låssystem till samtliga 

passager. Allt för att öka säkerheten i vårt fina område. 

Vi kommer även att få ”nuddisar” (elektroniska nycklar) 

från Eriksfält så vi kan passera genom deras grindar. 

 

Inom en snar framtid kommer alla boende att få tillgång 

till TV4+. Detta kommer att bekostas av föreningen. Mer 

information kommer att sättas upp i trapphusen. 

 

Ordföranden har ordet 
Sjunde oktober och enligt almanackan höst men jag 

sitter ute i solen och temperaturen är som om det vore 

sommar. ”Brittsommar” säger man och för mig får den 

gärna stanna! 

 

Den förste oktober åkte vi till mångas belåtenhet återigen 

med en full buss på en kultur och shoppingresa till 

Tyskland. Den här gången var även jag med och det blev 

en fantastiskt trevlig heldag med ett glatt gäng 

Blekingsborgare. Till er som inte utnyttjat denna 

möjlighet rekommenderar jag er att anmäla er till nästa 

år! Vi borde klara två fulla bussar och därmed 

tillgodogöra både er Blekingsborgare och vänner till er! 

KALENDER 
 

Oktober 
17-27  Utdelning av 
  Medlemspärm 
31  Sista dagen att 

lämna in 
motioner till 
stämman 
 

 
November 
2  Styrelsemöte 
 
 
December 
7  Styrelsemöte 
9  Slutbesiktning 
  av utemiljön 
13 Lucia-

arrangemang 
** Blekingsborgs-

bladet kommer 
 
 
 
Är du intresserad av att 
vara mer delaktig i ditt 
boende? Då kanske arbete 
som förtroendevald hade 
varit något för dig? 
Kontakta fastighets-
kontoret för mer info! 
Senast den 30 november 
2005.  
 
 

 
 

 



 

 

 

Arbetet med vår utemiljö pågår och vädret samt en duktig entreprenör, Mark och 

Miljö, har gjort att vi ligger före i tidsschemat. I slutet av november ska allt vara 

färdigt. Ni som inte sett ritningarna över utemiljöprojektet är välkomna in på 

fastighetskontoret och titta på dessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som framgår av kalendern ska vi ha utdelning av vår fina MEDLEMSPÄRM några 

dagar under oktober månad. Det är mycket viktigt att ni hittar en dag som passar 

just er eftersom informationen och innehållet i pärmen noggrant kommer att 

genomgås innan pärmen ska utkvitteras av er. Dessa dagar kommer styrelsen, 

valberedningen samt Peter eller Ilija finnas på plats så det finns även möjligheter 

att ställa övriga frågor och komma med synpunkter. 

 

Brittsommar-hälsningar 

Kaj Kvist/ Ordförande 

 

 

 

 

 


