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Höjning av medlemsavgiften 
Styrelsen har beslutat om en höjning av avgiften på 3,5% fr o m 2022-07-01. Höjningen är högre än 
tidigare år och sker mot bakgrund av rådande inflationsläge, stigande elpriser samt ett förändrat rän-
teläge. Föreningen har fortsatt en god ekonomi och styrelsen följer noga de processer och 
förändringar i samhället som påverkar våra utgifter och investeringar. 
 
IMD & elavtal 
Föreningen har nu fått godkänt av Göteborgs Energi att genomföra IMD-projektet (Individuell Mät-
ning och Debitering av el) tillsammans med företaget Home Solution. Införandet av IMD i föreningen 
kommer att medföra en minskning av medlemmarnas el-kostnader. Projektet förväntas ta fart under 
augusti månad, mer information om detta kommer i separat utskick.  
Styrelsen kommer dessutom att utreda möjligheter att via HSB köpa andelar i en solcellspark som 
kommer innebära ett mer fördelaktigt pris på el. Med anledning av rådande priser på energimark-
naden ser föreningen över samtliga elavtal med målsättningen att diversifiera nuvarande avtal om 
fast och rörligt elpris samt att i framtiden inte köpa el från fossila energikällor. 
 
Sophantering i föreningen 
Tänk på att sortera ert avfall korrekt, inget blandat avfall skall slängas i behållarna för matavfall och 
vice versa. Felsorteringar kostar extra och det drabbar oss alla.  
Det är även viktigt att var och en tar ansvar för hur det ser ut runt våra avfallsbehållare. Placera inget 
skräp utanför behållarna då detta också ökar kostnaderna för renhållningen i vårt område och riske-
rar att dra till sig skadedjur. 
Det nya soprummet på Kabelgatan är nu i drift, och vi kan därmed erbjuda våra medlemmar på Kabel-
gatan att sortera soporna på matavfall och restavfall.  
Ytan framför Blåsutgatan 10 har förberetts för ovanmarkbehållare för sopsortering och vi hoppas på 
en snabb installation efter sommaren.  
Gällande status på Gröna Gatan inväntar vi fortfarande slutgiltigt besked från Trafikkontoret för att få 
till den tänkta lösningen, vi väntar med förhoppning att även ni snart kan sortera ut ert matavfall! 
 

Ommålning – panncentralen 
Styrelsen har beslutat att i enlighet med underhållsplanen se över och måla ”Panncentralen”, den fas-
tighet som idag är uthyrd till HSB Göteborg och våra fastighetsskötare. Arbetet kommer att ske under 
sommarmånaderna och förbättra intrycket av vår förening. 
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Klinkers i tvättstugorna 
I månadsskiftet maj-juni genomfördes en mindre investering i tvättstugan på Blåsutgatan 8. Entréhal-
len och rummet med torktumlare har fått klinkers monterade och vi har därmed ersatt det eftersatta 
betonggolvet med ett nytt och fräscht ytskikt. Samma investering kommer att göras på Blåsutgatan 6, 
Blåsutgatan 3 samt på Blåsutgatan 5 till hösten. Resterande tvättstugor kommer även de ses över 
längre fram på höstkanten. 
 
Balkongtävling 
Hej alla balkongälskande grannar! 
Ni har väl inte glömt vår balkongtävling som kommer att avslutats den 13 augusti så alla som känner 
sig sugna har gott om tid att anmäla sig (det är inte bindande). Vi väntar på flera bilder på era bal-
konger/uteplatser som kommer att bedömas utifrån utseende och även utifrån personliga 
förutsättningar. I juryn ingår två medlemmar från styrelse och två personer från Gröna Blåsut. Skicka 
bilder på era balkonger till  margareth@brfblasut.se. 
Glöm inte att det finns absolut grymma priser!! 
 

Festblåsan och gästlägenheten  
Under våren har Festblåsan och gästlägenheten fräschats till och fått lite ny skrud. Den 20 augusti 
klockan 13–15 håller vi Öppet Hus på Blåsutgatan 6 för er som vill ta er en titt. Föreningen kommer 
bjuda på korv, kaffe och kaka. Vi kommer även dela ut pris till vinnarna i årets balkongtävling.   
 
Du kan vara med och påverka 
Är du nyfiken och intresserad av din lokala miljö? Har du synpunkter på ditt boende och förslag på 
vad som kan göras annorlunda i Brf Blåsut? Vill du kunna påverka hur föreningen sköts och utvecklas? 
Då kanske du ska kandidera till föreningens styrelse på årsstämman i november. 
Under de kommande åren måste föreningen förhålla sig till viktiga frågor om miljö och hållbarhet (t 
ex solceller), och om ekonomi (tomträttsavgäld). Men också mer vardagliga frågor som postboxar, cy-
kelställ och sandlådor. Som styrelseledamot är du med och påverkar vad vi ska göra, hur och när. Det 
är ett ansvarsfullt men också mycket stimulerande och roligt arbete.  
Om du är intresserad, ta kontakt med Dan Öjvind, Elsie och Michael i föreningens valberedning valbe-
redning@brfblasut.se . Hur länge du har bott i föreningen är mindre viktigt, det är ditt engagemang 
som spelar roll. Tveka inte. 
 

Expeditionens sommartider 
Från och med den 27 juni till och med den 15 augusti har Expeditionen på Gröna Gatan 41/Karl Jo-
hansgatan 100 ersatts med telefontider: 
Måndagar 14:00 – 16:00 och torsdagar 12:00 – 13:00. 
Föreningens förvaltare kommer att läsa av mailen under hela sommaren och svara på era frågor samt 
hjälpa till med eventuella problem som uppstår. 
 

 
 

Styrelsen önskar alla medlemmarna en solig och 
trevlig sommar 
 
 
 


