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KALENDER 
 
Augusti 
21 Tvåårsbesiktning av 

utemiljön. 
26 Styrelsemöte 
 
September 
19 Seminarium 
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 Ordföranden har ordet. 

Sommar, sol och humöret och kreativiteten blir uppåt. Jag hoppas 
denna sommar blir fin som bonus till förra sommaren som regnade 
bort. 

För en månad sedan den 6 juni genomförde vi vår traditionella 
Grillfest ihop med Eriksfält. Vilken minnesvärd sommarkväll detta 
blev, med dans på utedansbanan, grillad gris och lamm samt nästan 
200 glada deltagare. 

Händelser i övrigt under våren och försommaren: Som ni säkert läst i 
tidningarna kunde HSB Malmös fullmäktige efter en hel lördag, en 
hel söndag samt en kväll till midnatt äntligen avslutas. Ny styrelse 
med ny ordförande valdes och ca 200 motioner behandlades. Det 
känns bra att kunna se framåt och hoppas att HSB Malmös 
anseende förbättras. 

Inom vår förening har arbetet med utgrävningar och kabeldragning 
för införande av Kollektiv El dragit ut på tiden. Förseningarna och 
olägenheter med stora gropar vill vi från styrelsen ursäkta och 
beklaga, orsakerna är yttre faktorer som vi inte har kunnat påverka. 
Arbetet blir klart denna vecka då kollektiv el slutligen inkopplas i 
höghusen. 

Som vi tidigare omtalat har vi haft mycket problem med våra hissar 
och i en slutlig förhandlings uppgörelse med KONE hissar AB har vi 
kompenserats ekonomiskt. 

Installationsarbetet för vårt nya Låssystem har fortgått och 
SafeTeam vår installatör är många månader före tidsplanen. Vid 
byggmöte den 2 juli planerade vi för driftsättning i låghusen i 
september månad. I augusti påbörjas låssystemet och testas på två 
stycken dörrar till garaget. Se mer angående både Kollektiva elen 
och låsprojektet på kommande sidor med information. 

 

Avslutningsvis vill jag önska Er alla en skön sommar och som vanligt 
bry Er om varandra och ett litet leende då och då är aldrig fel. 

 

Kaj  
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Vicevärden informerar 
 

Hej.  ( HJÄLP, HJÄLP )!! 

Nu är det dax att se över rutinerna som medlem! 

Som det är nu i föreningen, måste vi skärpa till oss gemensamt. Vi som jobbar tycker det är 
tråkigt att ha det på detta vis. Gör det roligare för oss alla! Om ej, måste vi vidta andra 
åtgärder som inte är så roliga och det vill vi undvika.  

Tvättstugan  

Tvättstugan är en gemensam lokal och det är lätt att vi har olika förväntningar. Då gäller det 
att vi måste samsas och naturligtvis, lämna tvättstugan i det skick man själv vill finna den i. 
För att det ska fungera bra i tvättstugan måste vi alla bry oss om hur vi sköter om våra maskiner, hur 
vi städar och att vi tänker på säkerheten. 
Dessutom kan trasiga tvättmaskiner och en smutsig tvättstuga få grannsämjan att raseras snabbt.  
För att våra tvättmaskiner ska fungera bra är det t.ex. viktigt att du inte fyller dem mer än vad som är 
tillåtet (dvs. upp till 3/4) Och naturligtvis tvättas bara kläder, lakan etc. i maskinerna.  Det har 
nämligen upptäcks att det har varit kattsand o dylikt i dem... 
Städning är en ren självklarhet. Luddfiltret i torktumlaren skall rensas. 
Facken för tvätt- och sköljmedel skall torkas från rester och lämnas öppna för att minimera 
mögelbildning(tänk på våra allergiker!) och som avslutning torkar du av maskinerna med en fuktig 
trasa och städar av golvet. 

Sopor 

Tänk på att knyta ihop påsen väl innan du slänger den i ditt sopnedkast. Sortera och återvinn 
tidningar, glas och förpackningar. 

Var vänliga se över era P-platser, källarutrymmen och balkonger 
Den 1 januari 2004 trädde en ny lag i kraft, Lagen om skydd mot olyckor, som ersatte 
Räddningstjänstlagen.  

Lagen innebär att Brf Blekingsborg i egenskap av fastighetsägare ska 

 Arbeta systematiskt med brandskydd  

 Göra allt vi kan för att förhindra att det börjar brinna. 

Vad kan du/vi göra för att minimera riskerna?? Fundera på det och se över era utrymmen. 

Trapphusen är en utrymningsväg! 

Detta innebär att det är förbjudet att förvara brännbart material (barnvagnar, tidningspapper, kläder, 
etc.) och annat som kan utgör hinder för utrymning eller insats av Räddningstjänst och ambulans- 
personal. Detta gäller i trapphus, på våningsplan och korridorer som utgör utrymningsväg från 
lägenheter och gemensamma utrymmen i flerbostadshus. 

Trevlig Sommar önskar Fastighetskontoret 
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Brf Blekingsborg tar över E.ONs ansvar för elleverans till bostadsrätterna 

 
Det innebär för dig som bor i Brf Blekingsborg 
Brf Blekingsborg sköter om alla kontakter med elbolagen framöver och säger upp medlemmarnas 
nuvarande elabonnemang. Omläggningen av elanslutningarna genomfördes den 16 juni på 
Blekingsborgsgatan och den 11 juli på Per Albin Hanssons väg, om ett år minskar den totala års-
elkostnaden för bostadsrätter, då medlem slipper fast kostnad för nätöverföring. 

Räkningar ni får från era tidigare elleverantörer ska betalas, då förbrukad el faktureras i efterskott. 

Preliminär årsförbrukning  
Elförbrukningen anges på räkningen med betalningsdag i augusti och september.  

Bostadsrättshavare som har lämnat uppgift om verklig elförbrukning har den som preliminär. 

Bostadsrättshavare som inte har lämnat uppgift om elförbrukning har framräknad snittförbrukning som 
preliminär. Om det är stor skillnad mot verklig, lämna besked till fastighetskontoret senast 2008-11-16. 

Avstämning 
En första avläsning av elmätarna gjordes vid omläggningen av elen. Avläsning sker därefter den 31 
augusti varje år, eller vid försäljning av bostadsrätten.  
 
Vid avläsningen den 31 augusti 2009 ser vi Er verkliga förbrukning och kostnad för perioden. Det görs 
en jämförelse, mot inbetald preliminär förbrukning. Resultatet visar om du ska betala mer eller få 
pengar tillbaka. Justering görs på kommande betalningar under tiden oktober till mars varje år. 
 
Betalning och fakturor 
Brf Blekingsborg kommer att dela ut fakturor med förfallodag i augusti och september. I oktober 2008 
kommer kostnaden för elförbrukningen att finnas med på fakturan för månadsavgiften(hyran), där den 
anges separat. Årsförbrukningen delas lika över årets månader. I elkostnaden/kWh ingår elavgift, 
elcertifikatsavgift, energiskatt, överföringsavgift, elnätavgift, nätabonnemang och moms. 
 
Avstängning 
Om du inte betalar räkningen i tid har Brf Blekingsborg rätt att avbryta elleveransen under 
förutsättningar som anges i ellagen. 

Miljövänlig el 
Föreningen har avtal om miljövänlig el och betalar till förnyelsebara energikällor och arbetar på att 
minska elförbrukningen. Rörelsestyrd belysning i trapphusen har inneburit att bostadshusens 
förbrukning av el minskat med 15 %. 
 
Jörgen 
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Information om nya låssystemet 
 
Det innebär för dig bättre och säkrare nyckelhantering 

 
Det är betydligt billigare att ersätta en borttappad nyckelbricka än att 
göra ett cylinderbyte. Varje nyckel har en unik kod och blir särpräglad. 

Som exempel kan anges, att två dörrnycklar till garaget har förlorats. 
Ersättningscylindrar och nycklar till alla som har garagekontrakt kostar 
ca 50 000 kr. Med det nya systemet kostar en nyckelbricka 200 kr, 
samtidigt som förlorad nyckel spärras. 

Driftsättning av låssystemet i garage 
I garaget beräknas det att dörrarna vid trapporna kommer att ha ny 
låsfunktion i slutet av augusti. 

Garageporten 
Porten kommer att kopplas in i låssystemet senare då alla med 
garageplats ska ges möjlighet att hämta nya nycklar.  

Vid all passage in genom garageporten måste den öppnas med 
fjärrkontrollen, då det på genomgångsdörren inte är möjligt att 
montera nytt lås. Inifrån går det även i fortsättningen att öppna med 
låsvredet. 
 
Lägenhetsdörrar 
Dessa berörs inte av det nya låssystemet, då bostadsrätts-
innehavaren ansvarar för dörren själv. 
 
SafeTeam AB kommer att erbjuda bostadsrättsinnehavarna möjlighet 
att köpa lås med Aptus larmsystem som varnar effektivt vid brand, 
läckage och inbrott. Detta aktiveras genom en smart ”hemma- och 
bortafunktion”.  

Alla larm kan kopplas direkt till larmcentral, e-post och sms funktion.  
Det kommer att monteras två visningssystem, där man kan titta på 
funktionerna. Priset är inte fastställt, men avtal om rabatt vid köp för 
HSB-medlem finns. 

Jörgen 

Porttelefon & 
lägenhetsregister 

 

Fjärkontroll garage 

 

 
Lägenhetstrycke med 

läsare och larm 
möjlighet 

 

 

 

Eftersom systemet är beröringsfritt kan gammal som 
ung enkelt låsa upp behöriga dörrar. Tappar du bort 
nyckeln, så är det bara att spärra den genom att 
meddela fastighetskontoret. 


