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KALENDER 
 
April 
5  Styrelsemöte 
** Arbetet med ute- 
 miljön återupptas 
20      Containern kommer 
 
Maj 
  6 Styrelsemöte 
   
Juni 
  7 Styrelsemöte 
**     Grillfest     
**    Nytt Blekingsborgsblad 
 

 
  

  
 

   
 

   
 

Ordförande har ordet 
Sista veckan i mars och den långa ovanligt kalla och 

snörika vintern verkar äntligen slut. 

Vårtecken som snödroppar och krokusar börjar bryta 

igenom snön. 

Vår årsstämma den 16 februari på hotell Ibis var som 

vanligt välbesökt. Ert engagemang och delaktighet i vår 

verksamhet är värt ett extra tack. Vid årets stämma var det 

inte några stora beslut som behandlades i jämförelse med 

de senaste årens stämmobeslut där vi behandlat vårt stora 

ombyggnadsprojekt. 

Ovanligt många ”gamla styrelsekamrater” lämnade oss och 

detta på grund av flyttning till annan ort. Dessa var bla. 

Marie, Michael och Sara och de avtackades hjärtligt av 

årsstämman. En ”gammal” trotjänare Gösta Tornemark 

lämnade också sina förtroendeuppdrag. 

Gösta vill jag tacka speciellt för alla 21 åren. Gösta har 

varit en mycket viktig person för föreningen och gett mig 

mycket hjälp under åren. De senaste åren har Gösta både 

varit revisor och valberedningens ordförande. Ett exempel 

på bra valberedningsarbete var årets förslag på nya 

styrelseledamöter som enhälligt valdes av årsstämman. 

STORT TACK GÖSTA! 

 

Utemiljöarbetet har på grund av den stränga vintern inte 

kommit igång enligt vår tidsplan. 

Tillbyggnad av källarnedgångar i höghusen. 

Skanska kommer att påbörja arbetet med tillbyggnad och 

säkerhetsställning av våra källarnedgångar i höghusen i 

april månad. 

 

 



 

 

 

 

Vår vicevärd Peter Siljing har slutat och avtackats och vi önskar honom lycka till i sitt 

nya arbete. Till ny vicevärd har vi utsett vår fastighetsskötare Ilija Gavriloski och jag 

önskar även honom lycka till i sitt nya ansvarsfulla arbete. 

 

Blekingsborgare med ett glatt sinne och våren och ljuset i sikte ser jag positivt på att 

tillsammans med den nya styrelsen och Er delaktighet arbeta med HSB Blekingsborg. 

Va´rädda om varandra och visa hänsyn och varför inte ett glatt leende emellanåt. 

 

Kaj                                                                                                     

 

Information från fastighetskontoret! 

Vårt städbolag Ultra Clean  är ansvariga för tvättstugestädningen from 1:a april. 

Städningen  i tvättstugorna kommer att utföras varannan vecka  

( jämna veckor),  och  därför är det viktigt att var och en städar i tvättstugan 

efter sitt tvättpass. 

 

En annan viktig trivselregel är att tänka på att inte störa sina grannar med 

alldeles för hög musik och spring i trapporna särskilt nattetid då de flesta sover. 

 Ilija ny vicevärd 


