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KALENDER 
 
Januari 
11  Styrelsemöte 
** Arbetet med ute- 
 miljön återupptas 
12      Containern kommer 
 
Februari 
  1 Styrelsemöte 
16  Årsstämma 
 
Mars 
  1 Styrelsemöte 
**    Nytt Blekingsborgsblad 

 
 

 
 

 
 

Ordföranden har ordet 
Ett år går snabbt och jag tror detta gäller för både gammal 

och ung. 

När jag skriver dessa rader är det 3 grader + ute och solen 

skiner och det är bara fyra dagar till julafton. En vit jul 

som i barndomsdrömmarna kan vi önska men om det blir 

så vet vi inte. Den jul jag vill önska alla Blekingsborgare är 

en lugn och avkopplande helg där värme och omtanke 

finns med. 

Det som gör mig extra glad är att under året så många av 

er visat delaktighet på olika sätt, bla vid våra olika 

informationsträffar och arrangemang. Jag tror att jag 

träffat de flesta medlemmarna under året. Speciellt tack för 

det stora gensvar vi fick i samband med informationen och 

utkvitteringen av lägenhetspärmen. Jag kan idag 

konstatera att vi nått de flesta bostadsrättsinnehavarna 

med informationen om pärminnehållet och detta kan ni tro 

gläder en gammal ordförande. 

Vi avslutade våra arrangemang för året med vår 

traditionella Luciakväll med glögg, kaffe, lussekattor och 

luciatåg som värmde både gammal och ung i vår 

fritidslokal som var fullbokad. 

Utemiljön. 

I bladet finns en del bilder på arbetet som har gjorts. 

Arbetet är till stor del klart men tyvärr måste visst arbete 

framskjutas till våren. Detta gäller stora lekplatsen samt 

omgivningen omkring med vattenfallet. Dessutom kommer 

viss känslig växtlighet att utplanteras först till våren. Ett 

nytt Blekingsborg börjar skönjas med en grön miljö som 

ledstjärna. 

Jag känner mig nöjd med det som gjorts och hoppas ni gör 

detsamma. 



 

 

 

I dagarna har vi tecknat ett nytt avtal med en ny städentreprenör. Företaget som heter 

Ultra Clean startar städningen i januari 2006. 

Med förhoppning att vi under år 2006 kan få samma delaktighet och engagemang från 

er tror jag att vi snart är framme vid vårt långsiktiga mål ” Det goda boendet finns i Blekingsborg”. 

Slutligen hoppas jag ni får en lugn, avstressande och glad jul. Va ´rädda om er 

och visa varandra hänsyn och till sist ett litet  leende när ni möts sitter inte fel 

så här i juletid. 

God Jul och Gott Nytt År! 

Kaj 

 

Information från fastighetskontoret! 

 

TV 4+  

Nu finns TV4+ i vårt programutbud. Gör en sökning på er tv för att få in kanalen, 

frekvensen är S7. Kanalen bekostas av föreningen. 

Deklarationsvärde 

Lånen för byggprojektet dras av från deklarationsvärdet på våra hus därför står det ett 

lägre värde på era avgiftsavier. 

God Jul och Gott Nytt År  

Peter och Ilija  

P.S. Var försiktiga med stearinljusen i jul. D.S. 

 

 

 

 


