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Augusti 
  9 Styrelsemöte 
   
September 
  6      Styrelsemöte  
  9  Rundresa i Malmö 
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Ordförande har ordet 
Lång vinter, kort vår, högsommar – Fotbolls VM ”Heja 

Sverige”! 

Vårt fina utemiljö projekt har besiktigats och invigts. Den 

7 juni samlades vi ihop med ett 100-tal glada 

Blekingsborgare vid vår fina uteplats intill vattenfallet. 

Kvällen bjöd på årets första riktiga sommarkväll med grillat 

och invigningen uppskattades av alla.  

Min vädjan till Er är att hjälpa till med vårdnaden av våra 

fina anläggningar och inte promenera i planteringarna. 

Till Er som använder cyklar och mopeder hoppas vi att ni 

inte kör i gångar eller planteringar. 

Den nyutvalda styrelsen har börjat arbetet och vid 

planeringskonferensen i maj lades grunden för 

verksamhetsåret. 

Vår aktivitetskommitté har, som framgår i detta 

Blekingsborgsblad, planerat en fin verksamhet för Er. 

Avslutar med en önskan om en skön sommar och semester 

för alla Blekingsborgare. 

Kaj 

       Trevlig sommar önskar Blekingsborgs styrelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 



 

 

 

Några ord från aktivitetskommittén   

Vi vill tacka för den fina uppslutningen senast och passa på att meddela att 

följande aktiviteter kommer att anordnas under hösten; 

Lördagen den 9 september anordnas en rundresa i Malmö för våra äldre 

medlemmar. Det kommer att vara ett begränsat antal platser (52 st) så först 

till kvarn… 

Lite senare i höst, lördagen den 28 oktober, så åker vi till Tyskland för en 

shoppingresa. Mer info om detta under hösten. 

En datorkurs för nybörjare och vinprovning kommer även att äga rum 

under hösten. Information om anmälning kommer senare i sommar/höst.  

Naturligtvis hoppas vi i aktivitetskommittén att detta kommer att 

uppskattas och vi vill önska alla en trevlig sommar! 

 

Information angående fastighetskontoret  

Ilija har semester v.28-v.31. Detta innebär att fastighetskontoret kommer 

att vara stängt under dessa veckor.  

 

Nya ägare till Blekingsborgs Livs 

Vi önskar Britt-Marie och Jerry lycka till!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


