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Ordföranden har ordet 
 
Efter en ovanligt varm vår och försommar kom midsommaren med 
fint väder trots lovat oväder. Som många upptäckte gjorde detta att 
vår växtlighet snabbt blev till en massa ogräs och vår utemiljö såg 
hemsk ut. Vi fick akut anlita en entreprenör för att avhjälpa det som 
vår egen personal inte hunnit med. 
Fortfarande ser det tyvärr mycket tråkigt ut på många ställen, och vi 
jobbar med hur vi ska lösa detta problem. Styrelsen beklagar detta 
djupt och vi är lika missnöjda som övriga medlemmar. 
Förhoppningsvis kommer vi snabbt till en bra lösning som innebär att 
utemiljön blir så fin som den förtjänar att vara. 
 
Den 4 juni kallade vi till extra stämma för beslut om kollektiv 
bostadsrättstilläggsförsäkring. Extra stämman kunde genomföras i 
vår fritidslokal med en härlig stämning i den något trånga lokalen med 
nästan 100st närvarande. Ett enhälligt beslut av Blekingsborgarna var 
att vi skulle ansluta oss till denna försäkring. Efter stämman grillade vi 
korv vid vår trevliga uteplats. En fin kväll med som vanligt många 
medlemmar (ni är helt fantastiska till att ställa upp när vi kallar),  
trevliga samtal och glad stämning. 
 
Tvåårsbesiktningen av lägenheterna närmar sig och dagar som är 
inbokade är den 7e, 8e, 10e och 14e augusti. Vi kommer att 
informera berörda i god tid innan besiktningen. 

 
Post och Telestyrelsen har beslutat att alla bostadshus i Sverige skall införa fastighetsboxar och att 
detta skall vara genomfört till år 2011. Posten vill dessutom att vi själva skall betala dessa. Från 
styrelsen bevakar vi detta ärende och tillsammans med övriga bostadsföretag i Sverige protesterar 
HSB mot beslutet. Har ni synpunkter kring detta kontakta gärna mig. 

 
Jag vill passa på att önska alla Blekingsborgare en skön sommar och semester och som vanligt 
uppmana er att visa varandra hänsyn, respekt och ta ansvar för föreningen. 
Ett litet leende i samband med hälsning och alla blir glada.    / Kaj 
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Styrelsen informerar 
Bostadsrättstilläggsförsäkringen som beslutades på extra stämman börjar gälla from 1 juli, 2007. 

Låsprojektet är inne i upphandlingsskedet och förfrågningsunderlag går ut till entreprenörer i 
dagarna. Vår målsättning är att arbetet skall påbörjas i oktober. 
 
Hissprojektet. Arbetet startar vecka 33 och första byggmötet blir den 13 augusti. 
 
50 årsjubileumsfest är planerad till 22 september på gröningen. 
 
För att kvalitetssäkra vår utemiljö kommer en översyn att göras. 
 
Personalorganisation-Administration-Fastighetskontoret. Översyn av arbetsorganisationen och 
administrationen startar i dagarna. Till hjälp har vi tillfälligt anställt en kontorist Kristina Nordblad-
Göransson. 
 
Eriksfält byter koder för grindarna och nytt kodnummer från 2 juli är 8349. 
 
De nybyggda cykel- och mopedförråden bakom 54:an kommer att hyras ut under en provperiod 
på 6 månader.  
Kostnad för cykel (plats för 8 st) blir 25 kronor/månad och för moped (plats för 4 st) 50 
kronor/månad. 
Ni som är intresserade anmäler er till fastighetskontoret, ”Först till kvarn gäller.” 
 
Aktivitetskommittén planerar för en Tysklandsresa i höst. 
 
Fastighetskontoret informerar 
Kontoret kommer att vara öppet som vanligt under juli månad. 
Ni behöver inte åtgärda något vad gäller övergång till digitalt tv-nät, eftersom vi redan har ett avtal 
med Comhem som täcker detta.   
 
Observera att ni som lämnat in felanmälan måste se till att lägenheten är tillgänglig då det är dags 
för besiktning. Inplanerade dagar för lägenhetsbesiktningar är 7 och 8 augusti. 

 
 
 


