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Ordföranden har ordet! 
 
Efter ett av de finaste Luciaarrangemang i vår fritidslokal där som 
vanligt många Blekingsborgare deltog är det lätt att sätta ihop dessa 
rader. Denna tradition med lucia uppskattas och värmer många. 
Ja kära Blekingsborgare det ser ut att bli ännu en grön Jul med 
upp till 10 plusgrader så Tomten kan nog lägga långkalsongerna 
hemma i år. 
 
Senaste viktiga besluten från styrelsen är avtalet med Kone-hissar 
angående vårt stora Hissprojekt som kommer att starta i februari 
2007 och då börjar vi med lilla hissen i P.A.H. 54 b. Arbetet kommer 
att pågå fram till någon gång hösten 2007. 
Under våren kommer ett arbete för övergång till nya låssystem s.k. 
”nuddisar” att påbörjas. Detta arbete kommer att kompletteras med 
ett nytt porttelefonsystem. 
 
Vid olika tillfällen har vi försökt informera om avfallshanteringen 
inom föreningen men fortfarande fungerar detta inte. Merarbetet för 
våra anställda kostar föreningen stora pengar. Styrelsen har 
beslutat att bygga ett nytt låst Ute-Miljöhus på den plats där vi idag 
brukar ha vår extra container uppställd (bakom Blekingsborgsgatan 
13). Detta arbete har påbörjats. När detta miljöhus är klart stängs 
nuvarande miljöhus bakom Blekingsborgsgatan, detta p.g.a. 
ändrade arbetsförhållanden och arbetsmiljökrav. 
 
Jag hoppas givetvis på samma delaktighet och intresse från er 
under 2007 där vi fortsätter vårt arbete med  
”Det goda boendet finns i Blekingsborg”. 
 
God Jul och Gott Nytt År och ett litet leende och lite hänsyn 
till varandra tror jag kommer att uppskattas.  
Kaj       

Till alla barnen jag tror att snön kommer efter jul! 
 
 

 
Information från fastighetskontoret! 

 
Fastighetskontoret har Julstängt vecka 52.  
 
Det går bra att lämna meddelande på vår telefonsvarare, den 
kommer att avlyssnas regelbundet.                                                        
God Jul och Gott Nytt År önskar er Ilija 

 

KALENDER 
 
Januari 
13-14 Styrelseseminarium 
18 Container 
Februari 
7 Styrelsemöte 
22 Föreningsstämma 
Mars 
7 Styrelsemöte 
 
 
 

   

 
 

 
 

 
   
 



 
 
 
 

Några ord från Aktivitetskommittén 
 

Vi vill tacka alla medlemmar för god uppslutning vid våra arrangemang under 2006 
och hoppas att ni haft lika trevligt som vi. 

 
En liten återblick på det vi har gjort tillsammans under året. 

 
Vi invigde vår grillplats med gemensam korvgrillning, under strålande junisol. Grillen har 
därefter varit välbesökt under hela sommaren. 
Hösten började vi med en trevlig busstur i Malmö, där vi besökte bl.a. Västra Hamnen och 
en av Citytunnelns byggplatser. Utflykten avslutades gemensamt med kaffe och landgång 
med glada och nöjda medlemmar. 

 
I oktober gjorde vi vår årliga resa till Tyskland, denna gång åkte vi med två bussar. Turen 
bjöd på både fria aktiviteter i centrum av Rostock och shopping. Året avslutades med ett 
välbesökt och uppskattat Luciafirande i vår för kvällen glöggdoftande fritidslokal.  

 
Aktivitetskommittén hoppas på ett innehållsrikt och spännande år 2007! 
Vi ser framemot förslag, på nya aktiviteter från Er medlemmar! 
Året börjar med en ”Datorcirkel”. 
Är du nyfiken på vad alla dessa ”obegripliga” ord som används i datavärlden betyder och 
vad säger datorförsäljarna, o.s.v.? 
Vill du veta vad som finns ”under skalet” på DIN dator, vad har du för nytta av det, kan du 
uppgradera den själv etc. ? 
Då är du välkommen med din anmälan till fastighetskontoret senast 16 jan, först till 
kvarn, då antalet är begränsat. 

 

 
Aktivitetskommittén önskar Gud Jul och ett gott nytt år! 

 
 
  
 

 

 

 

                                                                                    


