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Kontoret & Kontakt med Styrelsen 

• Kontoret på Blekingevägen 12 är öppet varje måndag mellan kl.18.00 och 20.00.  
• Telefonsvararen är på dygnet runt, tel. nr 018-42 22 90. 
• Föreningens mobiltelefoner svaras på i mån av tid: 070-985 63 00 eller 070-863 30 67.  
• Mail-meddelanden besvaras oftast inom 2 dygn: info@brfblekinge.se   
• Kontoret är stängt måndag den 28 december 2015 samt måndag den 4 januari 2016. Akuta 

ärenden tas med Boservice: 018-18 74 01. 

Glödlampor och grovsopor  

Glödlampor och grovsopor får inte slängas  i soprummen. De ska forslas bort till 
återvinningscentralen.  

Filterbyte 

Det är väldigt viktigt att filter i ventilationsaggregatet rengörs regelbundet och byts minst två gånger 
om året. Detta ska dokumenteras på kontoret för att man ej ska bli ersättningsskyldig om aggregatet 
går sönder, vilket kan bli en mycket dyr nota för lägenhetsinnehavaren. Filter finns att hämta på 
kontoret.  

Filterbyten gäller inte punkthusen dvs. Blekingevägen 2, 5, 12 och 13. 

Värme i lägenheter 

För att värmen från elementen ska vara optimal får elementen inte skruvas ner till noll eller skruvas 
igen helt. Ha elementen på för fullt. Om det är varmt i lägenhet och ni vill ha det svalare, skruva ned 
till hälften, inte till noll. Det är viktigt att varmvattnet i elementet hela tiden cirkulerar så mycket som 
möjligt. 

Har du en parabolantenn, läs detta! 

Brf Blekinge har uppdaterat reglerna om parabolerna. Detta är reglerna som gäller: 

v Tillstånd ska sökas hos styrelsen 
v Parabolen ska stå på lägenhets balkong/uteplats 
v Parabolen får inte fästas i huset och inte heller i balkongräcket 
v Man ska fästa sin parabol i en ställning på sin balkong/uteplats. Ställning finns att köpa på 

Elgruvan 
v Ingen del av parabolen får sticka ut över balkongräcket, den ska hållas innanför räcket. 

Om ni har en parabol, som inte uppfyller dessa krav måste ni åtgärda detta eller plocka bort parabolen 
senast 31 mars 2016. 

 
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR STYRELSEN 


