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Medlemsinformation maj 2017 

  

Renovering av 
tvättstugorna 

Tvättstugorna kommer vara avstängda för renovering 

med start 15 maj. En tvättstuga i taget kommer vara 

avstängd måndag till fredag för renovering. Tvättstugan 

på Blekingevägen 13 kommer vara avstängd 15-19 maj 

och tvättstugan på Blekingevägen 5 kommer vara 

avstängd 22-26 maj. Under denna tid kommer respektive 

tvättstuga vara helt avstängd och går inte att använda. 

 
Kontoret och kontakt med styrelsen 

Kontoret på Blekingevägen 12 är öppet varje måndag mellan kl. 18:00 och 20:00, med undantag för helgdagar. 

Föreningens telefonsvarare är på dygnet runt och nås på 018-42 22 90. I mån av tid svarar vi på föreningens 

mobiltelefon som nås på 0709-85 63 00. E-postmeddelanden som skickas till info@brfblekinge.se besvaras 

oftast inom två dygn. Vid akuta ärenden, kontakta Upplands Boservice på 018-18 74 01. Frågor gällande 

ekonomi, t.ex. borttappade avier, besvaras av SBC på 0771-722 722 eller via www.sbc.se. 

 

Tack till ni som kom på föreningsstämman 

Styrelsen vill tacka alla som kom på föreningsstämman 2 maj. Totalt var 43 av 152 lägenheter representerade. 

Vi summerade det gångna året, tog ställning till förslag från medlemmar och styrelse samt valde en nya 

förtroendevalda. Protokollet från föreningsstämman kommer inom kort finnas på hemsidan och på 

föreningens kontor för den som är intresserad. 
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Ny styrelse 

På föreningsstämman valdes en ny styrelse och består nu av: 

Mats Widebäck Ordförande 

Luba Chalova  Adjungerad sekreterare 

Anders Back  Ledamot 

Peter Vesterholm Ledamot 

Tavga Kader  Ledamot 

Dan Manell  Suppleant 

 

Nytt parkeringsbolag 

Efter en tid med Q-Park har föreningen nu skrivet avtal med Parkia istället. Med start 1 juni kommer Parkia 

sköta vår parkeringsbevakning. Detta innebär att vi får en ny parkeringsautomat och ett nytt telefonnummer 

att ringa för att anmäla felparkerade bilar. I övriga är det inga förändringar, vi har samma parkeringsregler och 

–avgifter som tidigare. Från 1 juni ska du ringa Parkia på 018-69 33 30 för att anmäla felparkerade bilar. 

Anledningen till bytet av parkeringsbolag handlar om att Q-Park inte uppfyllt sin del av avtalet gällande 

bevakningen av vårt område och vi har därför valt att avsluta avtalet med dem. 

 

Soprum och återvinning 

Som alla nog har märkt så är nu alla våra tre soprum renoverade. Som vi informerade om på stämman så 

kommer vi inom kort göra ett försök med utökad källsortering där vi även kan återvinna plast- och 

metallförpackningar i våra soprum. Mer information om detta kommer i samband med att vi påbörjar försöket.  

 

Vårstädning 

Våren är här med besked och vi kommer som vanligt ställa ut en avfallscontainer på stora parkeringen, så 

passa på att rensa ut hemma och i förråd. Containern kommer vara på plats 22 – 28 maj. 

 

Ny sand till sandlådorna 

Sanden i sandlådorna byts varje vår och inom kort kommer årets sandbyte ske så att vi får ny fin sand i 

sandlådorna på samtliga gårdar. 

 

Årsredovisning 

Föreningens årsredovisning för 2016 finns om bekant på föreningens hemsida, www.brfblekinge.se. Om du 

önskar en tryckt version av årsredovisningen går det bra att komma och hämta ett exemplar på föreningens 

kontor på en måndagskväll. 


