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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 018-42 22 90. Akuta ärenden hänvisas till föreningens mobiltelefon, tfn 070-242 07 
66 samt på ordförandens tfn 070-863 30 67. Kontoret kommer att vara stängt mellan 1 och 29 juni 
2013. 
 
Årsstämman 
På årsstämman-2013 kom representanter från 44 lägenheter av sammanlagt 152. Vi tackar er för ert 
deltagande och visat intresse för vårt gemensamma boende. 
 
Farthinder på gårdarna 
För att minska trafiken på gårdarna har styrelsen beslut om att inom kort sätta farthinder från 
FlexiBump på varje gård. 
 
 
Energideklaration 
På kontoret finns det en pärm med Energideklaration. Man kan läsa mer om det på www.boverket.se 
 
Nya p-plats avtal 
Styrelsen håller på att förnya p-plats- samt c-port-avtal. Vi ber er som ännu inte har lämnat nytt p-plats 
avtal göra det omgående. 
 
Parkia 
Brf Blekinge fortsätter samarbete med Parkia när det gäller felparkerade bilar. Telefonnumret till 
Parkia är 018-69 33 30. Boende är fortfarande ansvariga för sina gäster.  Enligt föreningens regler får 
man lämna sin bil på gården i samband med i- och urlastning i högst 11 minuter (undantag är så klart 
flyttbilar när man flyttar in eller ut). Gäster med väl synligt handikappstillstånd parkerar sina bilar 
gratis på vilken gästparkering som helst. 
 
Andrahandsuthyrningar 
Ni som hyr ut era lägenheter i andra hand måste informera styrelsen om detta. Lämna kopia på 
andrahandsuthyrningskontrakt till oss på kontoret samt förnya det minst en gång om året.  
 
Katter och hundar 
Katter och hundar får inte springa lösa. Tänk på att det är många barn som leker runt omkring, särskilt 
nu på sommaren. Plocka upp efter era hundar och katter. Koppla hundar även om de befinner sig på 
era uteplatser/altaner om ni har lågt staket. Glöm inte att många boende är allergiska mot pälsdjur.  
 
Parabolantenner 
Istället för parabolantenner kan man beställa de kanaler man vill ha via Telia Digital TV och den nya 
fiberdragningen.  
 
 
 

Vi önskar er alla en varm och vacker sommar! 
 

Styrelsen 
 
 


