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Medlemsinformation oktober 2017 

  

 

 

Kontoret och kontakt med styrelsen 

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

 

Avgiftssänkning vid årsskiftet  

Vi har nu nöjet att meddela att tack vare det omfattande arbetet som har skett gällande föreningens ekonomi 

de senaste åren samt att vi har kunnat binda om våra lån till lägre ränta har vi nöjet att meddela att 

månadsavgifterna sänks med 2,5 % vid årsskiftet. Vi sänker alltså månadsavgifterna med 2,5 % istället för 2 % 

som tidigare planerat, då föreningens ekonomiska resultat är bättre än planerat. Det ekonomiska läget är nu 

så bra att vi både kunnat göra satsningar under året gällande tvättstugor, källsorteringsrum, inner- och 

yttermiljö samt parkeringsplatser samt sänka månadsavgifterna vid årsskiftet. 
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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 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 också råkat ut för att grannar ovanför kastar ner sina fimpar från sina balkonger ner på deras 

balkong eller uteplats. Det är absolut förbjudet att kasta fimpar från balkongerna. Om du röker på 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 på marken, dessa ska kastas i uppsatta askkoppar. 

 

Källsortering 

Vårt försök med utökad källsortering har nu pågått sedan drygt en månad tillbaka, för att vi ska kunna behålla 

den utökade källsorteringen efter försöksperioden, som är till sista januari behöver försöket falla väl ut. Det är 

jätteviktigt att vi gemensamt sköter detta för att vi ska få till en bra källsorteringslösning samt inte få 

straffavgifter. I varje kärl i våra källsorteringsrum får endast sorteras det som är angivet på kärlet samt på 

väggen ovanför resp. kärl. D.v.s. står det pappersförpackningar på kärlet får endast pappersförpackningar 

läggas i kärlet, inte tidningar, plastförpackningar, metallförpackningar, glas osv. Det är heller inte tillåtet att 

lämna avfall någon annanstans, t.ex. på golvet i källsorteringsrummen, utanför källsorteringsrummen, i trapphus 

osv. 

Vi påminner också om att det enligt lag är förbjudet att lämna grovsopor eller farligt avfall i våra 

källsorteringsrum. 

 

Parkeringsautomat och parkeringsskyltar 

Som de flesta nog är medvetna om har det varit en del problem sedan i somras med parkeringsautomaten för 

vår besöksparkering. Problemet har varit att kortterminalen inte har fungerat, trotts att Parkia även har testat 

att byta ut hela parkeringsautomaten. Nu fungerar äntligen kortterminalen och våra besökare kan nu köpa 

parkeringsbiljetter med såväl mynt som betalkort. 

Vårt arbete med att synliggöra samtliga parkeringsplatser bättre fortgår och inom kort kommer en skylt 

placeras på staketet framför varje parkeringsplats som anger om det är en besöksparkering eller en förhyrd 

plats, inkl. platsnummer. 

 

Stenar och annat i portlås 

Vi har upptäckt att en del personer lägger stenar, gem och andra föremål i portarnas lås för att de inte ska 

låsas. Detta är absolut förbjudet. Dels är det väldigt dåligt för säkerheten i våra fastigheter, portarnas låses 

nattetid av en anledning. Dels kan det också förstöra hela låsmekanismen, vilket kostar väldigt mycket att 

reparera. Om du märker att någon lagt föremål i portens lås, ta bort det och kontakta föreningen. 


