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Ordföranden har ordet. 

Med en lång, men viktig årsstämma bakom oss är det dags att se 
framåt - en ny vår och sommar har vi framför oss.  

Efter några år som HSB ledamot har jag nu fått förtroendet att ingå i 
styrelsen som en riktig Blekingsborgare. Jag fick också av styrelsen 
förtroendeuppdraget som ordförande, vilket jag är mycket glad för. 
Jag ser verkligen fram emot ett fortsatt trevligt och viktigt samarbete 
tillsammans med styrelsen, vår vicevärd Tomas och övrig personal i 
vår förening. 

Kaj har lämnat ordförandeposten efter många händelserika år, men 
han har inte lämnat helt. För oss var det viktigt att få behålla den 
kunskap och erfarenhet som Kaj besitter och vi önskade att Kaj skulle 
anta erbjudandet att istället ingå i styrelsen som HSB-ledamot. Kaj 
tackade tursamt ja till detta uppdrag, vilket också innebär att han kan 
avsluta de viktiga projekt som han varit med att påbörja.  

Som ny ordförande ser jag fram emot att få fortsätta samarbetet med 
Kaj och därmed också ta del av all den kunskap och klokhet som han 
har, efter alla år i föreningen. 

Som sagt, årsstämman blev lång och intensiv, vilket i sig är glädjande, 
eftersom det speglar det engagemang som finns i föreningen. Nu 
fortsätter arbetet med att få allt på plats, både vad gäller kvalitet och 
logistik i bl. a våra tvättstugor.  

I styrelsen har vi också ett viktigt seminarium framför oss, där vi kan 
diskutera och arbeta fram så bra lösningar som möjligt för ert boende. 

Delar av styrelsen har också varit på HSB:s stora styrelsekonferens 
som pågick under två dagar nu i mars. På agendan stod viktiga frågor 
som miljö, klimat och framtidens boende. Många diskussioner var det 
kring hur vi når alla våra medlemmar, både unga och gamla. Hur ser 
våra ungdomar på ett boende i bostadsrätter och i HSB och hur 
engagerar vi våra medlemmar?  

Vi vill att ni alla ska tycka till - framförallt se till att era idéer kommer 
fram till oss i styrelsen. Ett bra och enkelt sätt är att sätta det på pränt 
och lägga det i fastighetskontorets brevlåda eller i ett mail till kontoret 
info@blekingsborg.se.  

Blekingsborg, med Kaj i spetsen har alltid varit noga med att hålla 
informationsmöten och det kommer vi naturligtvis att fortsätta med.   

Till sist... jag heter Eva Carmlid och bor på tredje våningen i en trea i 
54 A och arbetar som personalutvecklare på Sysav. Jag är särbo med 
Tommy och som grädden på moset har jag två underbara döttrar, 
Malin och Matilda. 

Jag ser fram emot att få fortsätta med mina kamrater i styrelsen och få 
fortsätta ta del av all deras kunskap, samtidigt som jag hoppas att 
också min prägel ska synas och uppskattas i föreningen! 

Må så gott och en GLAD PÅSK!  

 



 

 
 

 Bostadsrättsförening Blekingsborg iMalmö 
Det goda boendet mitt i Malmö.Tecknat HSB Klimatavtal 2009-08-31och arbetar aktivt med att minska vår miljöpåverkan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicevärden informerar 
 

Under hösten 2010 och våren 2011 var det mycket jobb med möten om lås och tvättstugor. 
Dessutom kom snön tidigt. Detta gjorde att vi kom efter med mycket, som vi planerat. Nu försöker vi 
komma i fatt.  
Ni som har problem med era balkongfönster. Kontakta fastighetskontoret för bokning av en översyn.  
Det har inkommit klagomål på, att vissa spisfläktar har kopplats direkt till ventilationen. Detta är inte 
tillåtet. Ni som gjort så och är medvetna om det, måste koppla bort dem omedelbart. Vi kommer inom 
kort att göra en kontroll i samtliga lägenheter.   
Nu är det vår, se över era cyklar. Vi kommer att ta bort de cyklar som inte är funktionsdugliga. De 
kan återfås mot beskrivning.  
Vid brandtillsynen i julas kom det fram att det var många som parkerade cyklar, barnvagnar, 
mopeder, rullatorer, etc. i trappuppgångarna. Det är inte tillåtet. Fastighetskontoret kommer att forsla 
bort dessa.  
Fastighetskontoret har under en längre tid förstått att man tillsätter eget tvättmedel och sköljmedel i 
tvättmaskinerna. Detta är absolut inte tillåtet. Det kan skada maskinerna men framförallt orsaka 
personer med allergiproblem stora besvär. 
Ni som är rökare, lägg era fimpar i askkopparna, så ser det trevligare ut. Det gäller även er som 
tuggar tuggummi. Kasta inte dessa på marken, använd istället papperskorgarna. 
Våra miljörum ser inte trevliga ut. Alla kartonger måste rivas sönder, dessutom behöver vi alla 
sortera bättre. Till er som har många kartonger, ber vi er vänligen köra till Sysav. Vi har ingen 
möjlighet att ta hand om dessa. 
Renovering av lägenheterna är naturligtvis tillåtet, men var vänliga respektera era grannar. Borra 
och/eller att snickra på nätter eller tidiga morgnar är inte tillåtet. Skärpning!  
Det har framkommit att medlemmar släpper in säljare i våra fastigheter. Gör inte det, hänvisa dem 
istället till fastighetskontoret.  
I sommar hoppas vi att många fler utnyttjar grillplatsen under sköna varma dagar och kvällar.    
Vi hoppas alla ni boende någon gång under sommarmånaderna, när solen tittar fram, tar er tid med 
en kopp kaffe och en trevlig pratstund med oss på Fastighetskontoret. 
Ha en skön vår och sommar och en riktigt härlig påsk önskar 
Tomas, Jerry, Sten-Åke och Kicki 
 
 
 
 
 

 


