Maj 2022
Garagestädning i föreningen
Då har det blivit dags att göra det vårfint i våra gemensamma garage. Städningen berör garagen enligt
följande planering:
Blåsutgatan 2 – 8
9/5
Blåsutgatan 3-5 Övre 10/5
Blåsutgatan 3-5 Undre 11/5
Gröna Gatan 40
16/5
Gröna Gatan 60
17/5
Gröna Gatan 32
18/5
Tänk på att samtliga fordon ska vara ute ur garaget på utsatt datum mellan klockan 08-16 för att vi
ska få ett så bra resultat som möjligt i föreningen. Tyvärr har vi inte oändligt med gästparkeringar
utan hänvisar till parkeringar längs gatorna i närområdet.

Uppdatering om IMD och laddning av elbilar
Som vi tidigare informerat har föreningen tecknat avtal gällande Individuell Mätning och Debitering
(IMD) av elförbrukningen i föreningen tillsammans med Homesolution. Ändringen om elnätet är inskickad till Göteborgs Energi och vi inväntar deras svar, målsättningen är att kunna påbörja
installationen efter sommaren.
Styrelsen har nu fått in ett flertal anbud gällande laddning av elbilar i våra gemensamma garage och
kommer inom kort att ingå entreprenadavtal med en leverantör om installation av en laddinfrastruktur. Mer information skickas ut till samtliga medlemmar så fort vi har en tidsplan för projektet.

El-policy
Styrelsen har börjat titta på en elhandelspolicy, inom ramarna för hur el skall handlas in till samtliga
medlemmar när IMD avläsningen är på plats. I generella drag tittar styrelsen på en diversifierad upphandling mellan fasta och rörliga elavtal utan fossila källor som dessutom möjliggör för föreningen att
i framtiden kunna installera solceller på taken för att producera egen el. Styrelsen kommer även att
undersöka möjligheterna att via HSB Sörmland och Jämtkraft kunna investera i en solcellspark till ett
väldigt fördelaktigt elpris.

Sophanteringen
Projektet går in i nästa fas på Kabelgatan 15 som nu har fått ett nytt soprum på Kabelgatan 15C för
hantering av restavfall och återvinning av matavfall. Föreningen kommer vidare att genomföra markarbete utanför Blåsutgatan 10-12 i syfte att placera ovanmarkbehållare för matavfall och restavfall för
de medlemmar med långa avstånd till sopkasunerna på Blåsutgatan 1-5.
Gällande Gröna Gatan inväntar vi ett besked från Trafikkontoret om en omläggning av trafiken längs
med Gröna Gatan, vid ett positivt besked kan vi påbörja förändringen även för boende på Gröna Gatan.
HSB Brf Blåsut • Adress: Gröna Gatan 41• 414 54 Göteborg • Besöksadress: Gröna Gatan 41/Karl Johansgatan 100 .
Telefon: 031-14 73 74 • Fax: 031-24 73 74 • E-post: brf.blasut@brfblasut.se • Hemsida: www.brfblasut.se

Lägenhetsnumren
Det har uppmärksammats att flertalet lägenheter har blivit felaktigt registrerade hos Skatteverket
gällande lägenhetsnumreringar, det 4-siffriga numret. Föreningen har skickat in en uppdatering till
myndigheterna som ska granskas innan den godkänns, vilket kan ta lite tid. När ändringen är registrerad kommer berörda lägenheter att bli informerade om att de behöver göra en flyttanmälan till rätt
nummer.

Gröna Blåsut
Vårens gårdsdag genomfördes lördagen den 9:e april i kallt men torrt och tidvis soligt väder. Från de
spridda gårdarna rapporteras om (utöver tilldelade arbetsuppgifter) relativt god anslutning och gott
umgänge grannar emellan.
Gröna Blåsut har ambitionen att rusta upp entréerna till vår förening, alltså platser där utomstående
kommer i kontakt med Brf Blåsut. Ett sådant ställe är inpassagen Jaegerdorffsplatsen - Gröna gatan,
där vi just nu utför ett förändringsarbete utmed Gröna gatan 32. Entréområdet kommer senare att
förses med den mosaik vi arbetat fram nu under våren (se nedan). Göteborgs kommun har dessutom
kontaktats för att få trafikspärrarna omgjorda eller uppsnyggade.
Entrén till Blåsutgatan har också fått ett första ansiktslyft med nya planteringar på Blåsutgatan 1. Ett
nytillkommet önskemål från berörda medlemmar (boende på Blåsutgatan 1-5) är att försöka dölja
eller åtminstone förminska det visuella intrycket (sett inifrån gården) av raden av sopkassuner utmed
gatan. Vi funderar på någon form av plantering som kan komma på plats till hösten.

Mosaikprojektet

Nu har den första delen av mosaikprojektet genomförts. Det var glada koncentrerade och kreativa
barn och vuxna som gjorde mosaiktavlor som så småningom ska pryda en del av våra betongväggar.
Första ska Mosaikfabriken sätta fast mosaiken på betongplattor. Vi får återkomma när vi vet hur fortsättningen blir.

Kalendarium på hemsidan
På föreningens hemsida finns ett kalendarium över vad som händer i föreningen framöver och när det
händer. Du hittar det genom att öppna hemsidan och skrolla neråt på öppningssidan.

Styrelsen Brf Blåsut
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