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KALENDER	  
KALENDER 2014 
Planerade styrelsemöten: 
27 augusti 
17 september 
15 oktober 
12 november 
10 december 
 
Övrigt: 
 
Sortering av matavfall 
påbörjas vecka 39. 
     
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ordföranden har ordet! 

Efter en ovanligt tidig och varm vår har vi nu nått fram till Midsommar och 
både nypotatisen och jordgubbarna har funnits till försäljning ett bra tag i 
butikerna. Vi hoppas alla får möjlighet att njuta av helgen som kommer och 
att sommaren skall fortsätta i samma fina form som våren. 

Sommarfest 
Föreningen planerar nu för den årliga sommarfesten, vilken kommer att gå 
av stapeln i slutet av augusti. Exakt datum återkommer vi med när detta är 
spikat. 

Övernattningslägenhet 
Det har under lång tid pratats om övernattningslägenhet, och det är med 
glädje vi kan berätta att denna nu är på väg. Ombyggnad av lokal kommer 
att ske under sommaren, och till hösten kommer föreningen att mot en 
mindre kostnad kunna erbjuda besökare till föreningens medlemmar 
möjligheten att sova över. Mer info kommer efter sommaren. 

Kabel-TV 
Föreningen har nu tecknat om avtalet med ComHem, vilket innebär att det 
utbud vi har idag från ComHem kommer att fortsätta att gälla fram till slutet 
av 2017. Det är därmed fritt fram för föreningens medlemmar att teckna 
egna avtal med ComHem för olika tjänster bortom årets slut. När det gäller 
TV4Film har denna kanal upphandlats separat, ett avtal som fortfarande inte 
är slutförhandlat. 

Insamling av matavfall 
Vi kan nu börja förbereda oss för sortering av matavfall. I mitten av 
september kommer föreningens bruna tunnor att ankomma, och kort 
därefter kommer papperspåsar för matavfall tillsammans med information 
om vilket avfall som kan kastas i dessa påsar. 

Bredband 
Föreningen har förlängt avtalet med Ownit i ytterligare 3 år. Och i dessa 
förhandlingar har vi lyckats sänka kostnaden. Så från och med nästa år 
kommer den vanliga uppkopplingen (100/100) att kosta 89kr/mån, och man 
kommer samtidigt att erbjuda IP-telefoni utan fast kostnad.    

Projekt Relining 
Reliningen av avloppsstammarna i 56’an börjar nu närma sig sitt slut, 
toalettvagnen är borta och man har bara mindre arbeten kvar. Efter 
semestern kommer arbetet att besiktigas av en besiktningsman. Näst i tur 
står 54’an, där arbetena kommer att påbörjas då vi kommit en bit in i det nya 
året. Mer information till boende i 54’an kommer i början av nästa år. 

 

Styrelsen önskar alla en solig och trevlig sommar 

Dan Eriksson 



 

                                     
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 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 
 

Sopnedkasten 

Vi har på senare tid haft problem med boende som slänger ner saker i sopnedkasten vilka de 
inte är avsedda för. Detta skapar stopp i systemen vilket, speciellt sommartid, leder till 
otrevliga lukter och dessutom kostar stora belopp att reparera/åtgärda. 

Sopnedkasten är BARA avsedda för restavfall från köket, vilket skall vara väl emballerat i 
plastkassar eller soppåsar. Exempel på restavfall är blöjor, burspån, post-it-lappar, kuvert- 
och fönsterkuvert, disktrasor, diskborstar, tuggummi och tops. 

Restavfallet/soppåsen får INTE innehålla glas, metall, trä, byggrester, farligt avfall eller 
elmaterial. 

Har du överbliven matolja/frityrolja är det bästa alternativet att hälla det i en förpackning av 
t.ex. plast eller papper som du försluter och lägger i soppåsen. Oljan bör inte hällas ut i 
avloppet eftersom den kan orsaka stopp i avloppsrören. 

 

Föreningens fastighetsskötare 
Våra fastighetsskötare Sten-Åke och Jerry, som båda nu har gått i pension, kommer 
fortsättningsvis att arbeta halvtid så att de täcker upp för varandra, genom att arbeta 
varannan vecka. 

 

Ung i Sommar 
Precis som tidigare år så kommer sommarlovslediga ungdomar att i olika perioder under 
sommaren hjälpa föreningen, framförallt med trädgårdsarbete. 

 

Grillning 
Passa på att använda föreningens grillplatser! Tänk på att – för allas trevnad – städa och 
plocka undan överblivet skräp.  

 

 


