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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 42 22 90. Akuta ärenden hänvisas till föreningens 
mobiltelefon: 070-242 07 66 samt på ordförandens tel. nr 070-863 30 67. Kontoret kommer 
att vara stängt måndag den 9 april – annandag Påsk. Öppnar åter igen den 16 april. 
 
Affischer mm 
Man får inte sätta upp affischer och annonser av olika slag i trapphusen, på soprummen samt i 
andra gemensamma utrymmen. Vill man sätta en annons om ev. lägenhetsbyte, 
lägenhetsuthyrning, försäljning av barnkläder o. dyl. ska man göra det endast på två av 
föreningens anslagstavlor som finns vid soprummen. Alla andra affischer och annonser 
kommer att tas bort omedelbart. 
 
OCR-nummer 
Från och med januari 2012 skall OCR-nummer anges vid betalning av månadsavgiften. Ni 
som vill ha autogiro var snäll och kom till kontoret och hämta ”Autogiroanmälan” senast den 
12:e mars 2012.  
 
Lägenhetsnummer 
Alla lägenheter i BRF Blekinge har nuförtiden två nummer. Det gamla numret består av 1,2 
eller 3 siffror, t.ex. 8, 23 eller 132. Detta nummer ska anges vid kontakt med banker, mäklare 
o dyl. samt när ni har något ärende på kontoret. Det nya numret består av 4 siffror, t.ex. 1002, 
1301. Detta nummer utgör lägenheternas identitet i lägenhetsregistret som i sin tur förs in 
folkbokföringsregistret.  
 
Störande ljud 
Det är förbjudet att spela hög musik eller på annat sätt föra oväsen mellan kl.21.00 och 07.00. 
När det gäller att borra och hamra bör man göra det före kl.18.00. Tänk även på att inte gå i 
trä- eller klackskor i din lägenhet; det stör era grannar vars arbets- resp. vilotid kanske inte 
sammanfaller med era. Ljuden hörs lättare uppifrån och nerifrån än från grannen/grannarna på 
samma våningsplan.  Vi måste alla respektera varandra! 
 
Det som göms i snö kommer fram i tö… 
Det som inte plockades upp efter husdjuren i området under hela snöperioden har nu börjat 
titta fram under snötäcket när det har försvunnit. Ingen vill väl sätta sin fot i det så hjärtligen – 
plocka upp avföringen efter era husdjur! 
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