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Kontoret 
Kontoret på Blekingevägen 12 är öppet varje måndag mellan kl. 18.00 och 20.00. 
Telefonsvararen är på dygnet runt. Tfn 42 22 90. Akuta ärenden hänvisas till föreningens 
mobiltelefon: 070-242 07 66 samt på ordförandens tel. nr 070-863 30 67.  
 
Informationsmöte 
Alla boende är bjudna på ett informationsmöte onsdag den 27:e februari 2013 kl.19.00 i 
uthyrningslokalen på Blekingevägen 2. Mötet kommer att handla om styrelsearbetet. 
 
Nytt pris för tvättstugekolvar. 
Nytt pris för tvättstugekolvar är 300 kronor. 
 
Våra ungdomar 
Var gärna mer uppmärksam på det ungdomar gör och sysslar med. Vi har återigen fått signaler på att 
ungdomar håller till i våra källare. Källarens ventilationssystem är inte anpassat för att man ska vistas 
där.  
 
Filter 
Filter i ventilationsaggregatet skall bytas två gånger om året. Detta skall dokumenteras på 
kontoret för att man ej ska bli ersättningsskyldig om aggregatet går sönder vilket kan bli en 
mycket dyr nota för lägenhetsinnehavaren. Filter finns att hämta på kontoret. Detta gäller ej 
punkthusen dvs. Blekingevägen 2, 5, 12 och 13. 
 
Störande ljud 
Det är förbjudet att spela hög musik eller på annat sätt föra oväsen mellan kl.21.00 och 07.00. 
När det gäller att borra och hamra bör man göra det före kl.18.00. Tänk även på att inte gå i 
trä- eller klackskor i din lägenhet. Det kan också störa dina grannar.  
 

Förslag på förbättringar i våra gårdar 
Alla boende i Brf uppmanas att komma med förslag på förbättringar i våra gårdar.  
 
Ny P-automat? 
På ett av de senaste möten diskuterade styrelsen frågan om eventuellt byte av P-automat där 
våra gäster kan betala med betalnings-/kreditkort. Vi kontaktade Parkia och enligt dem 
kommer en ny P-automat att medföra högre avgift per timme, minst 5 kronor per timme mot 
dagens 2 kronor. Bytet skulle också innebära en förhöjd dygns- och veckoavgift. Vill vi ha 
det? Kom gärna med era förslag och synpunkter: skriv och lägg en lapp i brevinkastet på 
kontoret.   
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