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Ordföranden har ordet; 
 
Ovanligt tidig vår; 15 plusgrader ute, snödroppar, krokus, vintergäck och 
sirenbuskar i knopp gör det lätt att skriva dessa rader. Från vintern som vi 
kommer att minnas tar jag med mig vecka 8, samma vecka vi hade vår 
Årsstämma, och då många blev insnöade och inte kunde ta sig till sina 
jobb. 
Stämman den 22 februari var som vanligt välbesökt och nästan 100 
Blekingsborgare tog sig till Ibis trots snöoväder. Kul och viktigt att så 
många bryr sig om Blekingsborg. 
 
Vid stämman avgick Jerker Lundström efter 4 år i styrelsen. Jag vill tacka 
Jerker för fint samarbete och kamratskap under åren samt önska Jerker 
lycka till med både sitt ansvarsfulla arbete i Vellinge kommun och nya 
kärleken på annan ort. 
Vår HSB ledamot under många år Egon Nilsson avgick också och till Egon 
riktar jag ett speciellt tack för alla år och den kunskap som Egon har tillfört 
Blekingsborg. Tack Egon för fint arbete och kamratskap! 
 
Till ny styrelseledamot valdes Jörgen Magnusson och till nya suppleanter 
valdes Lars-Göran Nilsson och Olle Hammarstrand. Ny valberedning 
valdes och även här fick vi in nya namn; Stina Svensson och Brigitta 
Veveris. Jag hälsar samtliga nyvalda välkomna. 
Styrelsen har konstituerat sig och jag fick fortsatt förtroende att vara 
ordförande för föreningen. Till sekreterare valdes Jörgen Magnusson och 
till vice ordförande Caroline Holm. 
Den 7 mars hade vi vårt första styrelsemöte och som jag kände så tror jag 
att den nya styrelsen med nya friska idéer kommer att bli bra. Styrelsen har 
planerat ett seminarie under helgen 28-29 april, där riktlinjer och nya 
målsättningar för Blekingsborg kommer att fastläggas. 
 
Den 19 mars anställdes Jerry Lamreus som trädgårds-fastighetsskötare på 
halvtid och jag hälsar Jerry varmt välkommen och hoppas han skall trivas 
med att jobba i vår förening. 
 
Ett tråkigt besked fick jag i samband med skrivandet av dessa rader. Ilija, 
vår duktige och mycket omtyckte vicevärd, har erbjudits ett arbete inom 
HSB Bo Service som områdesförvaltare och kommer därmed att sluta hos 
oss den 19 april. Vi tackar Ilija för den korta tid vi fått ”rå om honom” och 
önskar honom lycka till. 
 
Avslutningsvis vill jag be alla att visa hänsyn, ansvar och respekt för 
varandra och vår förening och ett litet leende när man träffas gläds man 
alltid åt. 
 

Kaj 
 
 
Glad påsk! 
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Styrelsen informerar 
Viktigt beslut vid styrelsemöte 4 april. 
Under informationspunkten på Årsstämman 22 februari informerade styrelsen om sitt beslut att upphöra 
med avsättning till inre fonden. Den kloka och fina diskussionen som framkom från medlemmarna och de 
lite oklara argumenten från oss i styrelsen för vårt beslut har gjort att vi tänkt om. Vid styrelsemötet igår 4/4 
beslutade vi därför att avsättning till inre fonden sker som tidigare. 
 
Ny anställning av vicevärd 
Styrelsen beslutade också om anställning av ny vicevärd efter Ilija. Han heter Ronny Andersson 
och är 45 år. Närmare presentation kommer senare. 
 
Fastighetskontoret informerar 
Under följande datum kommer föreningen att ha en container till de boendes förfogande. Detta 
är en så kallad testperiod för att se om fler container-tillfällen kan minska den del skräp som 
felaktigt hamnar i miljöhusen. 
 
Torsdag 12/4 t.o.m. måndag 16/4 
Torsdag 24/5 t.o.m. måndag 28/5 
Torsdag 28/6 t.o.m. måndag 2/7 
 


