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Ordföranden har ordet! 

Äntligen börjar våren kännas, grönskan börjar knoppas och påsken står för 
dörren. 

Föreningslokalen 
Övernattningsrummet är klart och tillgängligt att hyra, även om entrén och 
förrummet för närvarande används som del i relining-projektet. Så snart 
detta är avklarat kommer även upprustningen av föreningslokalens övriga 
delar att påbörjas, preliminärt under sommaren/hösten. 

Staketet 
Staket och grindar är nu upphandlade, och arbeten kommer att påbörjas 
direkt efter påsk, uppmonteringen sker så snart materialet ankommer. 
Föreningen har försökt få OK från Brf Eriksfält på de planerade 
anslutningarna i gränsområdet, men har ännu inte fått gehör för detta. Så 
arbetet fortgår för närvarande utan detta OK. 

Återvinningsrummen  
Vi har tyvärr sett att ordningen inte alltid är den bästa i återvinnings-
rummen. Vi ber därför alla boende att vara ordningsamma och hjälpa till 
med att hålla ordning. Har ni avfall som inte hör hemma i rummet, eller inte 
får plats i kärlen, kontakta fastighetskontoret som kanske kan hjälpa till. 

Projekt Relining 
Arbetet med reliningen fortgår som planerat i 54’an.  Bitvis har rören varit i 
dålig kondition, så det var verkligen hög tid att genomföra detta. Vi vill 
samtidigt betona vikten av att ALLA lägenheter lämnar in nycklar till 
fastighetskontoret, så arbetet kan fortgå utan störningar och fördröjningar. 

Ny hemsida 
Föreningens hemsida, precis som övriga HSB-sidor, har fått ett nytt och 
fräschare utseende. Samtidigt är hemsidan nu mer anpassad för de som 
besöker den från mobila enheter. 
https://www.hsb.se/malmo/blekingsborg. 

Hyresavierna 
Vi har noterat att den beslutade höjningen av avgiften inte har genomförts 
av HSB Malmö som planerat den 1/4. Detta innebär tyvärr att denna 
höjning kommer att påföras på kommande avier.  

Årsstämma 
Vi fick på årsstämman den 13 januari en fråga om kostnader kring VA och 
sanitet. Vi har nu kontrollerat detta och bokföringen avser löpande 
underhåll, med fakturor från våra normala leverantörer.  

Styrelsen önskar alla en riktigt trevlig påsk. 

Dan Eriksson  

 

https://www.hsb.se/malmo/blekingsborg


 

                                     
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Däckförvaring 
Så här i däckbytartider vill vi bara informera om att det INTE är tillåtet att förvara däck i 
källarförråden, på balkongen eller i anslutning till garageplatserna. 

Garaget 
Föreningen kommer under våren/sommaren att genomföra en större städning av garaget, 
mer information kommer när detta skall ske. Men vi vill samtidigt förtydliga att man inte får 
förvara något material i anslutning till garageplatsen. Lådor, kassar och annat material skall 
flyttas. 

Sopnedkasten 
Vi har nyligen utfört en professionell rengöring/tvättning av sopnedkasten och behållaren 
för sopor. Detta skall för hoppningsvis minska lite på de dofter som ibland kan kännas. 
Samtidigt vill vi poängtera att man bara får kasta vanligt hushållsavfall i nedkastet. 
Byggmaterial, träbitar, köksredskap, kläder och annat skall tas omhand i återvinningsrummet 
eller forslas till återvinningsstationen – beroende på vad det är. 

Radonmätning 
Vi har fått en del frågor om radon i föreningens byggnader, och vill bara informera om att 
föreningens fastigheter radonmättes 2013. Dessa mätningar låg under alla gällande normer, 
i de flesta fall långt under gällande gränsvärde. 

Taggar, porttelefon och tvätt bokning 
Arbetet med att återställa efter översvämningen är nu avslutat. Vi ber därför alla att 
kontrollera så alla taggar fungerar, att uppgifterna i porttelefonsystemet är korrekta samt 
att, om detta används, tvätt bokning via web/mobil fungerar som det skall. 

Asfalteringsarbeten 
Gatukontoret kommer under våren att utföra asfalteringsarbeten på gatan utanför 54 och 
56, något som kan påverkat trafiken på gatan under tiden arbetet pågår. Mer information 
kommer att anslås i trapphusen när det närmar sig. 

Balkongerna 
Nu är våren i antågande. Titta gärna över era balkongfönster, och om ni har problem med 
dessa - kontakta fastighetskontoret. 

 

Fastighetskontoret önskar alla en riktigt solig och fin påsk. 


