
 

Info-blad januari 2021 
Motioner 2021 
Påminnelse om att motioner till årsstämman 2021 ska vara inlämnade till styrelsen innan 
första februari 2021. Maila era motioner med namn, datum och lägenhetsnr till 
info@brfblekinge.se eller lämna dem i kontorets postfack. 
 
Ny hemsida 
Vi har nu gjort om föreningens hemsida för 
att medlemmar lättare ska kunna navigera 
och ta del av viktig information inom 
föreningen.  
 
Där finns även ett kontaktformulär på 
hemsidan som medlemmar kan fylla i för att 
nå föreningen. Hemsidan kommer 
kontinuerligt att hållas uppdaterad så ta 
gärna del av informationen som finns 
tillgänglig där. 
 
 
 
 
Manualer 
På hemsidan har vi nu också laddat upp manualer för användning av motorvärmaruttag, 
laddning av elbil och reglering av fläkt i ventilationssystemet. 
 
Störningar 
Vi vill uppmärksamma att det har varit en del störningar i källare och vind, något mera just 
på Blekingevägen 5. En del av dessa anmälningar vi har fått har också handlat om uppbrutna 
lås och inbrott. Vi rekommenderar därför att medlemmar försöker att vara lite mer 
observanta för vad som sker i dessa allmänna utrymmen. 
 
Underhållsplan 
Föreningens underhållsplan har skrivits ihop och planerats in. Planeringen är listad på den 
hemsidan och finns tillgänglig på https://brfblekinge.se/pagaende/. Alternativt kan ni nå 
listan genom att besöka sidan på brfblekinge.se och navigera till menyvalet Föreningen – 
Projekt – Pågående. 
 
Återbruket BRF Blekinge 
Från lördag den 2021-02-06 fram till söndag den 2021-02-21 kan man lämna användbara 
saker som ni inte längre behöver i städförrådet på Blekingevägen 5 (källaren vid hissen). 
Dessa kommer sedan finnas på plats under 3 veckor och du kan plocka det du behöver eller 
lämna nya saker. Den 2021-02-21 kan man hämta tillbaka sina saker, som är kvar om man 
vill, annars lämnas de till second hand. Om du vill lämna stora otympliga saker så som tv, 
möbler, vitvaror, cyklar, skidor osv kan man skriva en lapp med eller utan bild och ange vad 
saken är och kontaktuppgifter på en lapp som kan sättas upp i rummet. 
 
Varmt välkommen!  
Vid frågor kontakta Styrelse Brf Blekinge. 
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