
                                  

 
 

Infoblad augusti 2021 

❖ Kontorsöppet: Hösten närmar sig och med det vill vi passa på att informera att kontoret 

öppnar upp igen efter att ha varit stängd en längre tid. Detta då samhället lättat på 

restriktionerna. Kontoret öppnar måndag 6 september och som tidigare hålls det öppet 

varje måndag mellan kl. 18-20. Vi öppnar upp så länge restriktionerna i samhället tillåter 

oss göra det. 

 

❖ Lån och Ränta: Styrelsen har påbörjat aktivt att hämta in offerter från olika banker och 

kommer strax att förhandla visa delar av föreningens lån vars bindningstid går ut under 

höst/vinter.  

 

❖ Passeringssystem: Under föreningsmötet 2020 motionerades det från medlemmar om 

önskan att föreningen skulle installera passersystem i föreningens entréer. Detta har 

framskjutits på stämmorna efter en viss osäkerhet bland medlemmarna. Vi passar därför 

på att lämna mera information om passeringssystem och på vilket sätt den skulle kunna 

förbättra säkerheten runt våra fastigheter. Vi återkommer senare med föreningsstämma.  

 

❖ Störningsljud: Många passar på att renovera under sommaren men också vara ute och 

umgås senare än normalt på kvällarna och då är det lätt att glömma vad stadgarna för 

ordningsregler säger: Borrning är tillåtet fram till kl. 19.00 och vanligt boendeljud fram till 

kl. 22.00 Enligt våra ordningsregler så är störningar störande ljud och beteenden som sker 

efter kl. 22.00 En störning kan till exempel vara att en granne spelar hög musik eller är 

väldigt högljudd. Däremot är det inte en störning om din granne håller en för tidpunkten 

normal ljudvolym eller till exempel duschar efter kl. 22.00, även om det kanske stör dig. 

Vi är alla olika känsliga och har olika dygnsrytm, så om det handlar om denna typ av 

mindre störande saker, prata direkt med din granne och förklara din situation. Om detta 

kan ni läsa mer på föreningens hemsida www.brfblekinge.se under: Förening, 

ordningsregler.  

 

❖ Anslut till trädgårdsgruppen: Grönskan i föreningen blommar och vi eftersöker fler 

som önskar hålla på med trädgårdarbete. Vi har en duktig medlem som är passionerad 

och jobbar aktivt under säsonger. Därför önskar vi fråga er som gillar och har 

trädgårdsarbete som hobby att kontakta styrelsen för vidare information.  

 

❖ Tips: Medan sommarens värme håller i sig vill vi passa på och tipsa om att byta 

tätningslister runt fönster och utedörrar för att få maximalt värme i lägenheterna under 

vinter. Dessa finns att köpa för mindre än 100 kronor på bla: Bitema, Jula, Clas Ohlsson, 

dessa klistras enkelt fast runt mellan dörr och fönster. 

 

http://www.brfblekinge.se/

