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KALENDER 
 
April 
 
14 Styrelsemöte 
24 HSB Malmös 
Årsstämma 

Maj 
 
7-8 Styrelseseminarium 
och Styrelsemöte 

Juni 
 
Event. Extra stämma 
ang. Nya Tvättider 

2 Styrelsemöte 

11 juni Grillfest 
Gröningen 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ordföranden har ordet! . 

Vintern och snön har äntligen sagt adjö. Många av oss kommer troligtvis att 
minnas den i många år, precis som ni som minns 1940-talets kalla vintrar. 

Att det går snabbt från vinter till vår har ni säkert märkt. I fredags 26 mars 
var det 19,3 + grader i Lund och är den varmaste marsdagen på 257 ÅR!!  
Hur som, nu känns det att det är vår, längre, ljusare dagar, snödroppar, 
vintergäck och krokusar i rabatterna. Visst känns det i kroppen eller? 

Senast vi träffades var för ca en månad sedan på vår Årsstämma. Som 
vanligt var det många som kom och än en gång var vi över hundra 
Blekingsborgare på stämman. 

Stämman genomfördes i god demokratisk ordning. Tryggt ledd av vår 
fastighetsekonom Eva Nordbeck. En stor besvikelse blev det för flertalet 
Blekingsborgare vad gäller nya tvättmaskiner, tvättstugeupprustning m.m. 
och beslut om nya tvättider. Detta eftersom vi pga. en reaktion via en icke 
namngiven undertecknare dagarna innan stämman, tvingades att bordlägga 
detta ärende.  

Styrelsen har mot bakgrund av reaktionen vid senaste styrelsemötet, 
diskuterat hur vi skall gå vidare med Tvättmaskinsprojektet. Eftersom en 
mycket stor andel av de boende står bakom styrelsen i förslaget, har 
styrelsen beslutat att innan vi kan gå vidare, skaffa mer bakgrundskunskaper 
och förhoppningsvis få större förståelse från den minoritet som är emot idag.  

All faktamaterial kring bl.a. Ekonomibesparingar, Miljökrav, Allergier, 
Trygghet och Säkerhet m.m. som finns att tillgå skall vi samla in.  Vi kommer 
när allt detta underlagsarbete är klart att informera Er via möten och utsända 
materialet. Vid nästa styrelsemöte den14 april lägger vi grunden och vid ett 
extra styrelseseminarium 7-8 maj skall allt insamlat bakgrundsmaterial 
bearbetas och fastställas för utsändning och information till medlemmarna. 
Tidsplanen för fortsättningen blir troligtvis att efter informationsmöten under 
maj månad kalla till en Extra stämma i början på juni där det bordlagda 
förslaget angående nya tvättider skall beslutas. Så till alla Er som blev 
besvikna, håll ut, projektet har försenats på grund av aktionen men vi tror att 
vi kan fortsätta vårt påbörjade arbete efter sommaren. För egen del kommer 
jag att lägga kraften på den positiva energin och inte ge den negativa 
energin utrymme. 

Vi har under lång tid haft problem med vår telefon till kontoret och i förra 
veckan tecknade vi ett nytt avtal med Telenor. Under  April månad skall 
telefoner och kommunikation förhoppningsvis fungera till belåtenhet. Mer om 
detta i vicevärdens information. 

Detta Blekingsborgsblad blev mycket runt Tvättmaskinsprojektet, men som 
ni säkert förstår mycket angeläget. 

Gör nu som jag, gå ut och möt våren nu när dagarna blivit längre och ta till 
er solljuset och samla den positiva energin och lägg den negativa i malpåse. 

Som vanligt bry Er och säg Hej  till grannen och kanske ett litet;  
Du idag?  Du skall se att både Du och grannen blir glada. 

GLAD PÅSK!  

KAJ  

                          

http://www.digitalphoto.pl/se/royalty_free_cds/paskbilder/index.php?foto=707
http://www.digitalphoto.pl/se/royalty_free_cds/paskbilder/index.php?foto=2185


  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Vicevärden informerar 

 
Tvättstugor 
Tvättstugan är eget städområde  vilket innebär att varje gång Du använder tvättstugan skall 
Du göra rent efter Dig. Dammtorkning, golvtvätt med våt trasa, rengöring av maskiner och 
maskinfilter är det minimikrav vi ställer. Lämna den som du själv vill komma till den! 

Miljörum 
Miljörummen är till för att sortera i. Medlemmar får inte slänga material som färgburkar, 
skåpstommar, Tv, Data, Klinker, PVC-golv, Parkett, Möbler eller liknande material vid 
ombyggnad. Sådant material skall leverantören som utfört arbetet ta hand om eller genom att 
den enskilde medlemmen fraktar materialet till de större sopanläggningarna. 

Trasiga rökluckor 
I januari månad bytte vi ut våra rökluckor i höghusen. Det finns bränder då dessa inte har 
fungerat och som lett till stor förödelse.  
Det är varje fastighetsägares ansvar att se till att de populärt kallade rökluckorna, fungerar i 

. Syftet med dem är att 
man snabbare ska kunna tömma ett trapphus på rök. Förenklat går det ut på att man oftast med 
någon form av mekanik öppnar en lucka i taket och sedan kan brandförsvaret med hjälp av 
fläktar underifrån pressa ut röken.                                                
Telefonväxel 
Med detta nya system kommer föreningen alltid att vara tillgänglig på ett eller annat sätt. Som 
medlem ringer ni bara 040-96 90 70 så kopplas ni till fastighetskontoret som kopplar det 
vidare hela dygnet. Om vi inte svarar kommer ni till en automatisk telefonsvarare där ni lämnar 
ert meddelande. Vi hoppas att detta ska vara till fördel för alla i föreningen.  

Tryckknapp 
Vi har installerat en tryckknapp i varje cykelförråd, så att man kan komma ut om dörren skulle 
stängas när man befinner sig i utrymmet.  

Fastighetskontoret önskar er alla en glad påsk!    
 

                                              

 

 
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 

 


