
KALENDER 
 
September 
22 50-års jubileum på 

Gröningen 
 
Oktober 
3 Styrelsemöte 
27 Bussresa till 

Tyskland 
 
November 
7 Boksluts- och 

styrelsemöte 
 
December 
5 Styrelsemöte 
13 Luciafirande i 

fritidslokalen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caffé Italiano kommer att 
finnas på plats under vårt 
50-års jubileum och förse 
oss med alla typer av kaffe, 
allt från vanligt svenskt kaffe 
till italiensk espresso.    

 

 

                                            

     

Ordföranden har ordet 
 
Sommaren är kort och just den som varit försvann som ”en 
avlöning” eller hade vi någon överhuvudtaget? Jag trodde 
att vi som kompensation skulle få en fin sensommar men 
som vädret är nu är det en tidig höst, just nu halv storm 
utanför mitt fönster. 
 
Den 7e, 8e och 10e augusti genomfördes 2-års-
besiktningarna och utifrån de anmärkningar vi har fått in 
från Er boende känner vi oss nöjda när vi betänker den 
stora omfattning vårt byggprojekt hade. Liten påminnelse 
om omfattningen: Nya inglasade balkonger, nya 
fönster, ny säkerhetsdörr, nya badrum, elsanering 
m.m. Anmärkningarna och felaktigheterna håller på att 
bearbetas, men tyvärr hade vi som vanligt problem med att 
vi inte kom in i alla lägenheter som anmält fel. 
Under augusti och september har vi drabbats av flera 
inbrott i våra källarförråd och speciellt i hus 56 har det 
drabbat många medlemmar. När detta skrivs har vi även 
haft inbrott i hus 54. Styrelsen har beslutat att omedelbart 
inköpa nya innerdörrar och gallerförsedda förråd till hus 56. 
I samband med pågående budgetarbete och 10-års kalkyler 
har vi också beslutat att revidera underhållsplanerna och 
planera för gallerförsedda källarförråd i alla våra hus. 
Dessa åtgärder innebär stora merkostnader men vi anser 
det viktigt att trygga källarförråden för er boende. Till detta 
återkommer vi. 
 
Angående hissprojektet så är första hissen klar i 54B. 
Tyvärr har källarinbrotten även drabbat KONE hissar, en 
del av deras material har stulits, vilket innebär förseningar i 
deras arbete.    
I oktober planerar vi att göra en Tysklandsresa som vi 
brukar och intresseanmälan kan med fördel göras redan nu 
till fastighetskontoret.  
 
Nu till vårt stora 50-års jubileum på lördag 22e 
september, jag hoppas ni planerat för att delta både på 
dagen och på kvällen. I detta Blekingsborgsblad ges en 
fyllig information till er om vad som kommer att hända på 
lördag. 
Jag hoppas vi ses någon gång under lördagens 
festligheter och till dess som vanligt visa varandra 
lite vänlighet, respekt och hjälp till med ansvaret för 
vårt fina Blekingsborg./Kaj 
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Program 50-årsjubileum 
lördagen den 22 september 2007 

 
13:00-17:00  

Aktiviteter för barnen, hoppborg mm. 
Föreningarna bjuder på fika: kaffe och kaka från Caffé Italiano,  

Röda pölsor eller tjock grillad korv från Pölsemannen 
Läsk och kaka från Blekingsborgs Livs 

Tipspromenad 
Inbjudna företag visar upp sig; HSB Bobutiken,  
HSB Mäklarna, SIMAB (Sotarna i Malmö) m fl. 

 
13:30-14:30  

Malmö Brass Band 
 

14:30-15:30  
PRO Svågertorps kör 

 
16:00-17:00  

Lasse Berggrensson och Claes Nilsson underhåller 
 

18:00-20:00  
Föreningarna bjuder på festmåltid och  

Lasse Berggrensson och Claes Nilsson är toastmasters under middagen 
Alla som bokat mat bjuds på en välkomstdrink kl 18:00 

Vin, öl och läsk till maten och kaffe med tillhörande avec efter maten 
 

20:00 
 Orkestern Holiday spelar upp till dans  

 
22:00 

Fyrverkeri    
 

Fotograf Evelina Gustavsson förevigar dagen 
 

Välkomna önskar 
Aktivitetskommittéerna och styrelserna för HSB Blekingsborg och HSB Eriksfält 

 


