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KALENDER 
 
Oktober 
25 Bussresa Rostock. 
30 Informationsmöte i 

Eriksfälts 
församlingshem. 

 
November 
05 Styrelsemöte 
14-16 Bostadsrättsmässa 

Malmö Mässan 
28 Efterbesiktning 

utemiljö. 
 
December 
03 Styrelsemöte 
15 Adventskaffe 
 
Februari 2009 
26 Föreningsstämma 
 
 
 

 

 

 

 Ordföranden har ordet. 
Hösten har kommit och när detta skrivs är det stor turbulens och 
finanskris som har sitt ursprung från USA och bankernas oansvariga 
lånepolitik. Många småsparare är oroliga och funderar över vad man 
skall göra. Själv tror jag på rådet: ”Sitt still i båten”. 

Styrelsen har inlett höstens arbete med ett seminarium i samband 
med studiebesöket i en av HSB:s föreningar i Göteborg. Vi fick se ett 
intressant färdigutvecklat lås- och trygghetssystem, som var något 
mer utvecklat än vårt projekt. Det var mycket värdefullt att få se de 
framtida tekniska möjligheterna för ett ännu tryggare boende, 
eftersom vi också diskuterade framtidsplaner och 10-20 årskalkyler. 

Tyvärr har vi drabbats av förseningar i vårt Låsprojekt. Ni kommer vid 
vårt ”Informationsmöte” den 30 oktober att informeras om arbetet, där 
SafeTeam också kommer att närvara. 

Vid besiktning av vår Utemiljö fanns anmärkningar som 
entreprenören ISS får bakläxa på. Det gäller bl.a. jordkvaliteten, vissa 
växter samt ombyggnad av vattenfallet. Arbetet skall påbörjas snarast 
och vara klart 28 november 2008. 

Under seminariet diskuterade och fastlade vi förslag till hur ett system 
med Trappvärdar skulle kunna fungera. Dessa tankegångar kommer 
vi att presentera vid Informationsmötet den 30/10. Beslut kommer att 
tas den 26 februari 2009. 

Information och Kommunikation är viktig men svår. Idag har vi en 
lägenhetspärm som innehåller mycket information, men den har sina 
brister. Vi har inte uppdaterat den och detta kan jag bara beklaga. Vid 
seminariet diskuterades en utvecklad medlemsinformation och 
dessa tankar kommer vi också att presentera den 30/10. 

Idag har vi en bra kompetent styrelse och duktiga anställda, men 
eftersom mer och mer ansvar läggs på styrelsen måste vi ta del av 
viktiga utbildningar och seminarier som HSB Malmö erbjuder både 
anställda och förtroendevalda. Nytt i år är intressanta utbildningar och 
seminarier för dig som medlem. 

Fastighetskontoret kommer att flyttas till styrelserummet i P.A. 
Hanssons väg 56. Ombyggnadsarbetet har påbörjats och beräknad 
inflyttning blir vid årsskiftet. Nuvarande fastighetskontor blir 
bostadsrätt och är såld till ”Epileptiska föreningen” i Malmö med 
inflyttning den 1 januari 2009. 

För övrigt vill jag passa på att hälsa dig välkommen till vårt 
Informationsmöte den 30 oktober, där jag hoppas vi träffas för dialog, 
samtal och kommunikation i vänskaplig anda. 

Tills dess är ett litet leende och uppskattning grannar emellan inte fel. 

  Bry dig om det goda boendet i Blekingsborg! 
Kaj      



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicevärden informerar 
 

A. Tvättstugor 

Då var det dags att se över rutinerna i Tvättstugorna igen! 
Tvättstugorna används av många och det är tråkigt att behöva börja sitt tvättpass med att städa!  

En viktig regel är: 
Lämna tvättstugan så som du själv vill finna den!   

Tvättpassets avslutning 

1.  Maskinerna torkas av från tvättmedel, smuts och damm.  

2.  Torktumlaren och torkskåpens dammfilter rengörs med borste och/eller lätt fuktad trasa.   

3.  Ludd eller andra lösa föremål avlägsnas från maskinerna.  

4.  Bänkar och andra ytor torkas av med fuktad trasa.  

5.  Mangelduken lämnas helt utrullad för undvikande av fuktskador.  

6.  Golvytor torkas och golvbrunnar rensas. 
 

B. Rensning av cyklar 

Under hösten kommer en ny rensning av icke uppmärkta cyklar i cykelförråden att ske. 
Se alltid till att din cykel är parkerad i något av cykelförråden, absolut inte i trappuppgången. 
 

B. Hissar 

Håll hissarna rena och snygga, se det som en del av din bostad då det påverkar trivseln. Det slarvas 
med nedskräpning av mat och dryck i dem och det påverkar värdet av din lägenhet negativt. 
 
Vid användning av dörrautomatiken till hissen så stängs den automatiskt efter 20 sek. dra inte i 
hissdörren för att stänga den. Det medför att dörren inte öppnar för dem som verkligen behöver 
hjälp.  Onödiga och dyra kostnader för reparationer samt risk för att hissen stannar. 

C. Mopeder 

Mopeder ska förvaras i cykelförråd och inte vid entréerna. Mopeder som parkeras fel kommer att 
omhändertas. 
Tänk på BRANDRISKEN då de blockerar brandpost och utrymningsväg. 

 

VAR RÄDDA OM VÅRA HUS & TILLBEHÖR, DET ÄR NI SOM ÄGER DEM! 

 

 
SafeTeam i Sverige AB är ett av de ledande 
företagen i säkerhetsbranschen. De levererar och 
servar avancerad säkerhetsteknik över hela landet 
till kunder som ställer höga krav på brandskydd, 
dörrautomatik, larm- och kamerasystem, fysiskt 
skydd, lås- och passersystem. 

 

Fosievägen 6, 214 31 MALMÖ, 040-97 00 35 


