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Medlemsinformation mars 2018 

  

Byte av 
samtliga lås 
påbörjas inom kort 

  
 

Kontoret och kontakt med styrelsen 

Kontoret på Blekingevägen 12 är öppet varje måndag mellan kl. 18:00 och 20:00, förutom 2 april och övriga 

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. 

Felparkerade bilar eller bilar parkerade inne på gården anmäls till Parkia på 018-69 33 30. 

 

Kontoret stängt över påsk 

Föreningens kontor kommer vara stängt över påskhelgen och öppnar åter som vanligt från och med 9 april. 

Som vanligt går det bra att skicka e-post till info@brfblekinge.se, vi svarar i mobiltelefonen 0709-85 63 00 i 

mån av tid. Akuta ärenden anmäls till Upplands Boservice på 018-18 74 01. 
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Byte av låssystem 

Mycket har hänt sedan våra lås installerades första gången för över 25 år sedan, låscylindrarna är slitna, nycklar 

är på vift genom åren av ägarbyten och dessutom är vårt låssystem inte längre kopieringsskyddat. Det innebär 

att vem som helt kan kopiera nycklar, helt utan kontroll. 

Därför kommer vi inom kort byta ut hela vårt låssystem, dvs samtliga lås och nycklar, till det moderna låssystemet 

ASSA Neptun 4900. Vi får nu ett säkert och godkänt låssystem med patenterad nyckelkontroll och flexibilitet 

som kommer skydda våra lägenheter och fastigheter i många år framöver. Bytet kommer ske under våren i 

samarbete med vår leverantör Stjernbron Säkerhetsteknik AB. Varje lås levereras med tre stycken nycklar och 

medlemmar kan därefter själva beställa upp till ytterligare tre nycklar direkt från Stjernbron Säkerhetsteknik 

AB. Mer detaljerad information om bytet kommer senare. 

 

Cykelrensning 

Det börjar bli fullt med gamla oanvända cyklar i våra cykelställ och vi kommer under våren genomföra en 

cykelrensning. Mer information om cykelrensningen kommer senare. 

 

Trasiga torktumlare 

Vi har nyligen fått reparera en av våra torktumlare ytterligare en gång. Denna gång berodde det precis som 

flera gånger tidigare på att ett stort antal byglar från BH hade fastnat i torktumlaren. BH med bygel måste 

tvättas i särskild tvättpåse för att inte förstöra våra tvättmaskiner och torktumlare, alternativt ska bygeln 

avlägsnas innan tvätt. 

 

Störande rökning 

Vi har haft upprepade problem med störande rökning i föreningen. Det är inte under några som helst 

omständigheter att röka precis utanför porten och ha portdörren öppen då all rök då åker in i trapphuset. Då 

det är kallt ute och varmt inne bildar detta ett undertryck som ”suger in” röken i trapphusen om porten är 

öppen samtidigt som ni röker. 

Flera grannar har också̊ råkat ut för att grannar ovanför kastar ner sina fimpar från sina balkonger ner på̊ deras 

balkong eller uteplats. Det är absolut förbjudet att kasta fimpar från balkongerna. Om du röker på̊ din balkong 

ansvarar du själv för att fimpa i egen askkopp. Om du röker i din egen lägenhet, rök inte under köksfläkten då 

denna röklukt då kan sprida sig vidare till övriga medlemmar i samma trappuppgång. 

Det är tillåtet att röka i området så länge det inte skapar obehag för övriga medlemmar, det är dock strikt 

förbjudet att kasta fimpar på̊ marken, dessa ska kastas i uppsatta askkoppar. 

 

Föreningsstämma 29 maj 

Tisdagen den 29 maj kommer vi hålla föreningsstämma, en officiell kallelse kommer delas ut till samtliga 

medlemmar två till fyra veckor innan stämman. Passa redan nu på att fundera om du vill lämna några förslag 

(motioner) som du vill att stämman tar upp, eller om du vill kandidera till styrelsen eller valberedningen. 


