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KALENDER 
KALENDER 2013 
Planerade styrelsemöten: 
16 oktober 
13 november 
    

 
 
Snart Årsstämma 
Det har ju varit tradition att 
hålla Blekingsborgs 
stämmor i februari månad. 
Nu gör bland annat den 
enorma teknikutvecklingen 
som vi har idag att vi 
snabbare får fram 
årshandlingar etc. Vi har 
därför i år bestämt oss för 
att tidigarelägga stämman.  
 
Preliminärt datum för 
årsstämma i år blir 
torsdagen den 28 
november.   
Kallelse skickas ut i god tid, 
precis som tidigare! 
 
Insamling matavfall 
Vi har dispens från Va-Syd 
för insamling av matavfall 
till våren 2014. 
 
TV-avtal 
Föreningens avtal med 
ComHem är nu under 
översyn och vi önskar era 
synpunkter på detta via 
bifogad undersökning. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordföranden har ordet! 

Då är vi inne i oktober efter en helt ljuvlig sommar och sensommar! 

Samarbete Brf Eriksfält 
I det senaste Blekingsborgsbladet var innehållet till stor del inriktat på 
händelserna kring vårt försök till samarbete med vår grannförening Eriksfält. 
Vi informerade om status kring framförallt deras vilja att uppföra någon form 
av gränsdragning mellan föreningarna. I somras, efter vårt medlemsmöte 
skickade styrelsen ett brev till Eriksfält där vi informerade om vad som 
framkommit/diskuterats på vårt medlemsmöte. De flesta av er har säkert 
uppmärksammat att Eriksfält nu stakat ut någon form av gränsdragning. 
Detta är något som vi inte har informerats om. Styrelsen har därför anlitat 
advokat i ärendet – allt för att vi vill förhindra en sådan gränsdragning. Ett 
brev om detta har därför i dagarna skickats från vår advokat till styrelsen i 
Eriksfält. Vi återkommer med mer information till er medlemmar om hur det 
går i ärendet. 

Projekt värmepumpar 
Under sommaren har ju även vårt stora projekt med värmepumpar och 
solpaneler fortsatt och uppstarten är också igång. Precis som med allt 
tekniskt som ska installeras ska det köras in innan allt löper som det ska. 
Det betyder att vi som medlemmar och boende har fått vara lite extra 
tålmodiga, både vad gäller vattenavstängningar och värmetillförsel. Det 
uppstår dessutom alltid olika problem när ny teknik ska installeras i hus som 
våra, som byggdes på 50-talet, vilket gör att beslut på olika lösningar måste 
göras efter hand. Vi är dock övertygade om att allt kommer att passa ihop 
så att vi får det slutresultat som vi förväntat oss. Här vill vi också poängtera 
att för att vi ska kunna ta tillvara all den frånluft som tidigare gått förlorad, så 
måste vi som boende inse vikten av att det måste vara bra cirkulation i våra 
lägenheter,  
d v s att vi håller våra ventilationskanaler öppna. Under hösten/vintern 
kommer vi att planera in både invigning och studiebesök av våra nya 
centraler för er medlemmar. 
 
Projekt Relining 
Vi har tidigare informerat om att vi måste utföra relining i våra fastigheter 
och detta ska göras i tre etapper under tre år. Vi har nu nått så långt att en 
tidplan är framtagen för den första etappen som berör P A Hanssons väg 56 
A o B. Starten blir i början av februari 2014 och arbetet ska då endast göras 
i 56:an. Kallelse till informationsmöte och övrig information angående detta 
kommer i god tid till alla boende i 56:an.  

Blekingsborgs Livs 
Ägarbyte har nu skett i vår livsmedelsaffär i 56:an. Jerry Hofverberg som 
varit vår handlare under många år beslutade sig för att sälja verksamheten. 
Vår nya handlare heter Ahmed Abed Kadhem och har för avsikt att i stort 
köra samma koncept som Jerry. Vi vill här passa på att tacka Jerry för sitt 
engagemang, service och alltid glada och personliga tillrop till oss kunder 
och samtidigt önska lycka till med den fortsatta verksamheten.  

Hälsningar Eva och styrelsen! 

 
 

 
 



 

                                     
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 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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Vicevärden informerar 

Miljörum 
Det är för tillfället väldigt dålig ordning på sorteringen i våra miljörum. Ni måste bli bättre på att 
sortera papper, plast, glas, kartonger, etc. och lägga på sina rätta platser. Möbler, TV-apparater, 
datorer och andra stora föremål måste ni själva köra till Sysav. 
 
Sopnedkasten 
Dessa är endast till för hushållsavfall och inte för något annat. Sopsugen kan nämligen bara ta 
hushållsavfall och som det ser ut nu blir vi debiterade extra avgifter, för sopor som inte hör hemma 
här. Det blir nämligen stopp i systemet. 
 
Container 
Det kommer att stå en container mellan hus 54 och 56. Den kommer att vara på plats till vecka 42 
den 20 oktober. Passa på att rensa och släng när ni nu kan. Nästa container kommer inte förrän i 
januari 2014. 
 
Cyklar 
Alla cykelställ ska rensas från trasiga cyklar. Detta ska vara gjort innan den 20 oktober. Efter detta 
kommer vi att ta hand om de trasiga cyklarna och förvara dem i 3 månader. I framtiden kommer vi att 
kontinuerligt plocka bort trasiga cyklar för förvaring enligt ovan. Saknar du din cykel får du ta kontakt 
med Fastighetskontoret. Cyklar får endast parkeras på angivna platser. Ställer du din cykel felaktigt 
kommer vi att forsla bort den omedelbart.  
 
Ventilation 
Om du ska installera ny spisfläkt. Ta kontakt med Fastighetskontoret 040-96 90 70, så kommer vår 
vicevärd att instruera dig i hur du ska installera den. Idag är det alldeles för många fel i 
installationerna, som gör vår ventilation dålig. 
 
Ha en skön höst önskar vi 
På Fastighetskontoret. 
 

   
 

 

 


