
KALENDER 
 
Januari 
9   Styrelsemöte 
 
Februari 
14   Styrelsemöte 
21 Årsstämma, hotell Ibis 
 
Mars 
12    Styrelsemöte  
 

 

 

                                            

     

 
Ordföranden har ordet 
 
Tre månader har gått sedan vårt fantastiska 50 
årsjubileum. Lördagen vi hade festen blev över all 
förväntan, mycket beroende på alla ni som deltog. Fint 
sensommarväder hade vi vilket gjorde allt mycket lättare. 
Kvällen avslutades med ett fantastiskt fyrverkeri som 
kunde ses över stora delar av södra Malmö. Bilder från 
jubileet i detta blad talar för sig själv. Tack alla 
Blekingsborgare för en minnesvärd dag! 
 
Hissprojektet är nu nästan klart, men vi har framfört en 
del kritik till KONE hissar kring det utförda arbetet och 
kommer att träffa ledningen för KONE hissar i början på 
nyåret för att reda ut problemen. 
Den 15 november hade vi en välbesökt extra stämma på 
Kulladalsskolan. Efter noggrann diskussion om innebörden 
av att byta till gemensam el inom Blekingsborg beslutade 
medlemmarna enhälligt om kollektiv el för Blekingsborg. 
Detta innebär på sikt billigare el för alla boende. Arbetet 
med detta påbörjas i februari månad och beräknas vara 
klart i mars. 
 
Källarförråden i 56:an som förstördes i samband med 
inbrott har nu utbytts mot gallerförsedda förråd till de 
boendes belåtenhet. 
 
Tyvärr tvingas jag även denna gång skriva om tråkigheter 
som hänt inom vårt område. Cyklar har blivit stulna och en 
del cyklar inom området har blivit vandaliserade. Styrelsen 
arbetar med olika förslag för att komma till rätta med 
detta. Andra tråkigheter är vandalisering av träd i vår fina 
utemiljö och fortsatt nedskräpning inom området. Som ni 
säkert följer i TV och pressen är vandalisering, förstörelse, 
anlagda bränder m.m. inte bara inom Blekingsborg utan 
ett fenomen som ökar oroväckande i samhället. 
 
Som ni säkert sett har vi anställt Thomas Sandermo, vår 
tidigare revisor och valberedningsledamot, till ny vicevärd. 
Jag vill hälsa Thomas välkommen i sin nya gärning och 
önska Lycka till. 
 
Avslutar med en önskan till er alla om en GOD JUL och ETT 
GOTT NYTT ÅR! 
Som vanligt visa respekt för varandra och ge varandra ett 
litet leende och säg hej när ni ses. 
/Kaj 
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Fastighetskontoret informerar 
Det finns information i anslagstavlorna angående beslut om kollektiv el för Brf 
Blekingsborg som togs på extrastämman. Vi vill påminna att boende ska lämna in en kopia 
på senaste elräkningen till fastighetskontoret snarast (senast den 31 januari 2008).   
 
Containern för grovsopor och julklappspapper kommer lördag den 22/12 och står kvar 
t.o.m. onsdag den 26/12. 
Den kommer att finnas på baksidan av Per Albin Hanssons väg 56 vid garagenerfarten. 
ELEKTRONIK VAROR FÅR EJ SLÄNGAS I CONTAINERN  
Jul Granarna läges vid Fastighetskontoret Per Albin Hanssonsväg 54 (Containern). 
 
Från och med den 27/12 till och med den 5/1 2008 kommer Hissarna att vara avstängda 
för läggning av nytt golv (En hiss i taget i varje trappa) 
 
Alla som vill hyra förråd kontakta fastighetskontoret, årskostnaden är 356 kr/m2 

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 
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