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KALENDER 
KALENDER 2013 
Planerade styrelsemöten: 
14 augusti 
18 september 
16 oktober 
    

 
 
Projekt värmepumpar 
Projektet går framåt och 
provstart väntas efter 
sommaren. För er 
kännedom så står bygget 
stilla mellan vecka 28 – 31 
 
Projekt relining 
Upphandlingen är avklarad 
och anbuden är öppnade, 
dock har inget beslut om 
leverantör tagits. 
 
Insamling matavfall 
VA-Syd hade inplanerad 
start för oss nu i våras. Vi 
har ansökt om dispens på 
grund av våra andra 
pågående projekt och vi har 
nu dispens för insamling av 
matavfall till våren 2014. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ordföranden har ordet! 

Nu börjar sommaren och med den kommer den efterlängtade semestern 
och sol och värme!  

Blekingsborgsbladet denna gång kommer främst att kortfattat sammanfatta 
informationen som gavs på vårt medlemsmöte den 26 juni på Eriksfälts 
Församlingshem. Sammanfattningen finner du på nästa sida.  
Det var många som kom och framförallt så var det en hel del medlemmar 
som vi inte tidigare sett på stämmor/informationsmöten, vilket var mycket 
positivt. 

Den punkt som var viktigast på detta möte, var att informera er medlemmar 
om hur våra diskussioner kring samarbetet med vår grannförening har 
fortskridit. Vi har inte längre något samarbetsavtal med Eriksfält och de har 
också valt att inte fortsätta diskussionerna och vill inte heller samarbeta i 
någon form i nuläget.  

Med anledning av detta så har Eriksfält skriftligt meddelat oss följande: 

- Två parkeringsplatser som finns på Blekingsborgs tomt vid hus 54 
kommer fr o m den 1 juli 2013 att återlämnas till oss. 

- Möjligheten för Blekingsborgs medlemmar att öppna grindarna med 
taggar på Eriksfälts tomt upphör den 1 juli 2013. 

- Den grind på vår tomt som finns mellan låghusen på 
Blekingsborgsgatan öppnas den 1 juli 2013. 

- Vårt miljöhus vid hus 54, som står på Eriksfälts mark samt de 
inhägnade cykelskjulen återtas av Eriksfält den 31 december 2013. 

- Eriksfält kommer att uppföra någon form av gränsmarkering mellan 
föreningarna som de menar inte ska påverka vår rätt att betrakta vår 
gemensamma staty. 

Vi i styrelsen är mycket besvikna över Eriksfälts beslut, då vi i båda 
föreningarna är helt överens om alla punkter i våra diskussioner, förutom 
när det gäller punkten om inhägnad. Vi kan bara konstatera att Blekingsborg 
inte har några som helst skyldigheter att sätta upp staket.  

Vi i styrelsen är mycket besvikna och vi vet inte heller i nuläget vad för 
gränsmarkering som menas. Det vi med säkerhet vet är att detta får 
konsekvenser för medlemmarna i båda föreningarna. 

Vi i styrelsen har besvarat Eriksfälts skrivelse (delar av det framgår på nästa 
sida). Styrelsen ska nu främst besluta om hur vi ska bemöta det.  

På medlemsmötet kändes det instinktivt att vi i styrelsen är på rätt väg och 
det var viktiga synpunkter som kom upp på mötet. Vi ska nu i första hand ta 
reda på hur vi bäst går vidare.  

Under inga omständigheter så kan vi inte, och kommer vi inte att ta några 
som helst beslut avseende staketfrågan som berör medlemmarna, utan att 
informera er eller kalla till stämmor.  

Vi vill återigen tacka för ett välbesökt och bra möte och samtidigt önska er 
alla en riktigt skön sommar! 
                                                  Hälsar Styrelsen Brf Blekingsborg 

 



 

                                     
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Bostadsrättsförening Blekingsborg iMalmö 
Det goda boendet mitt i Malmö.Tecknat HSB Klimatavtal 2009-08-31och arbetar aktivt med att minska vår miljöpåverkan. 
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Sammanfattning från medlemsmöte den 26 juni 
Vi har i snart ett och ett halvt år diskuterat med vår grannförening om att uppdatera/förnya vårt samarbetsavtal 
som tecknades 2004. Vid vårt första möte den 7 februari 2012 så var bådas styrelser med och det var vid 
detta möte som avtalet sade upp av två eniga föreningar. Tanken var ju att vi skulle uppdatera och förnya 
avtalet.   

Diskussionerna på våra möten har flutit bra och vi har varit överens på alla punkter tills vi kom fram till punkten 
om  Staket/Skalskydd.  I  denna  punkt  står  bland  annat.  ”Vid Blekingsborgs eventuella utbyggnad av staket mot 
Blekingsborgsgatan och Per Albin Hanssons väg ska samverkan ske för att alla boende i området skall ha 
största  möjliga  tillgänglighet.” 

Eriksfält är av en helt annan mening, de menar att vi är skyldiga att sätta upp staket. De menar att deras 
medlemmar inte vågar promenera i området, utan använder källargångarna. De vill inte att dagis kommer in 
dagtid till lekplatsen. De menar att frågan tagits upp på deras stämma, att deras medlemmar undrat när vi ska 
sätta upp staket. 

När vi inte hade kommit överens före den 15 oktober 2012 så upphörde avtalet att gälla. Vi har därefter haft 
ytterligare möten men med samma scenario. Vid våra första möten så deltog från vår förening undertecknad 
och Jörgen Magnusson och vid det senaste möte den 29 maj deltog undertecknad, Dan Eriksson och Lena 
Svensson. 

På vårt senaste möte den 29 maj som började mycket positivt, var vi helt eniga om nästan alla punkter och 
under mötet kom ytterligare punkter upp som vi kunde samarbeta om i framtiden. Beklagligt nog så avslutades 
mötet från Eriksfälts sida då vi inte kunde enas i frågan om staket. Blekingsborg har aldrig sett något behov att 
sätta upp staket och i avtalet så står det inte någonstans att vi är skyldiga att göra det. Vi har också tydligt 
meddelat styrelsen i Eriksfält att vår fritidslokal naturligtvis är öppen för alla i fortsättningen, inkluderat för 
Eriksfälts medlemmar att hyra. 

Den 8 juni fick vi då mailet från Eriksfälts styrelse som innehöll de punkter som står att läsa på första sidan. 

Den 15 juni besvarade vi i styrelsen ovanstående, där vi beklagar att Eriksfält så ensidigt villkorar samarbetet 
kring en enda fråga och att de också ensidigt väljer att agera utan att invänta kommentarer från Blekingsborg. 
Vi meddelade också om vårt inplanerade medlemsmöte, då vi måste informera och diskutera detta med våra 
medlemmar, allt för att säkerställa att medlemmarna ska få säga sin mening.  
I vårt svar ställer vi oss frågande till hur Eriksfält ensidigt kan definiera uppsägningstider och sättet de agerar. 
Vi har också klart deklarerat att det finns inget intresse från Blekingsborgs sida att påbörja en argumentations 
och agerande konflikt mellan föreningarna. Detta gynnar inte medlemmarna i någon av föreningarna. Vi 
hoppas däremot att allt kan lösas på ett smidigt och bra sätt samt att vi ska återkomma med kommentarer och 
förslag efter det att frågan diskuterats med våra medlemmar.  

Vi i styrelsen gick in i alla diskussionerna med Erikfält med öppenhet även om vi kanske inte kunde komma 
överens om allt, men oavsett så skulle något avtalas. Nu väljer Eriksfält istället linjen – allt eller inget. 

På medlemsmötet den 26 juni hade vi också en spontan handuppräckning på frågan staket eller ej. Denna 
handuppräckning visade ett övervägande svar för att inte sätta upp staket. Handuppräckningen är inte på 
något vis en formell röstning, utan enbart en indikation till oss i styrelsen hur medlemmarna i stort känner i 
frågan. 

Om ni var på medlemsmötet eller inte så tar vi gärna emot era synpunkter. Gör det enkelt genom att 
skriva ner hur ni tänker, förslag eller kommentarer och lämna det i brevlådan på fastighetskontoret i 
56an. 

 

 

 
 


