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       April 2022  
 
Möten för nya medlemmar 27 april och 28 april 

Alla som flyttat till Brf Blåsut efter 2019 är välkomna till informationsmöten för nya medlemmar. Den 
27 april kl 19 håller vi möte i Festblåsan, Blåsutgatan 6, för boende på Blåsutgatan och Kabelgatan, 
och den 28 april kl 19 på Expeditionen, Gröna Gatan 41, för boende på Gröna Gatan. Anmälan görs till 
sekreterare@brfblasut.se .Om du bara kan den ena av dagarna så är du mycket välkommen ändå, du 
får kanske bara gå lite längre. 

 

Entrédörrar  

Styrelsen har beslutat att byta ut samtliga lägenhetsdörrar till loftgångslägenheter tillsam-
mans med MKB Bygg. En närmare tidplan kommer presenteras till berörda lägenheter inom 
kort då vi är hoppfullt optimistiska om leveranstider på nya dörrar. De nya dörrarna kommer 
inte utrustas med brevinkast utan adresserna Gröna Gatan 32, Blåsutgatan 1, 3, 5 & 7 kom-
mer utrustas med postboxar i anslutning till entréerna på markplan. Planen är att hela 
föreningen skall utrustas med postboxar i nästa steg. För er som har dagstidning som levere-
ras till lägenheten kommer tidningshållare monteras utanför varje lägenhet. 
 
Skalskyddsfrågan  

För en tid sedan investerade föreningen i porttelefoner och taggläsare till föreningens olika 
entréer, tiden är nu kommen att göra nästa förändring. Vi kommer under våren byta ut samt-
liga låscylindrar till föreningens entrédörrar så att endast fastighetsskötarnyckeln fungerar i 
dessa dörrar. Anledningen till det är att ytterligare förstärka föreningens skalskydd och öka 
säkerheten i våra fastigheter. Mer information kommer till samtliga boende inför att föränd-
ringen genomförs. Med andra ord kommer medlemmar att fortsättningsvis ha två sätt att ta 
sig in i sin fastighet, via tagg eller genom att ringa upp sig själv på porttelefonen. 
 

Välkomna på trädgårdsutflykt med BRF Blåsut 

Den 14 maj erbjuder Gröna Blåsut och Brf Blåsut intresserade medlemmar i bostadsrättsföreningen 
en busstur till Gunnebo trädgårdar, där får vi en guidad visning av trädgårdarna. Föreningen står för 
buss och den guidade visningen. Vill du äta något när vi är där kan du antingen ta med egen mat/fika. 
Fika eller luncha på restaurangen på Gunnebo slott. Bussen avgår kl 10.00 från vändplatsen på Blåsut-
gatan. 
Intresserad? Maila till Ulla (ulla@brfblasut.se ) senast den 29 april. 
 

Hej alla glada balkongvänner! Nu tävlar vi om finaste balkong/uteplats. 

Styrelsen har beslutat att utlysa en tävling bland våra medlemmar om den finaste balkongen eller 
uteplatsen i vår förening. Vi kommer att bedöma utifrån 3 kriterier: 
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1. / utseendet 
2. / funktionaliteten 
3. / innovationen 

Juryn kommer att bestå av 4 ledamöter, två från styrelsen och två från medlemmarna i BRF:en. Du 
kan nominera medlemmar som du tycker ska sitta i juryn till Margareth (margareth@brfblasut.se) 
senast den 29 april. Styrelsen beslutar sedan vilka som väljs till domare i tävlingen.  
Du deltar i tävlingen genom att skicka bilder på din balkong/uteplats. Ta gärna bilder både före och 
efter att du gjort balkongen (uteplatsen) i ordning. Skicka bilderna till Margareth (margareth@brfbla-
sut.se) senast den 13 augusti. Vinnare utses på grundlag av bilderna. Vinnare meddelas lördag 20 
augusti. 
Första priset är presentkort på 1 000 kr hos Kustens Fisk, andra pris är presentkort på 500 kr i samma 
fiskaffär och tredje pris är två biobiljetter plus popcorn. Har du några frågor så kontakta Margareth 
Lewestam (margareth@brfblasut.se ). Tävlingen går under namnet ”Tillväxt”. Vi hoppas på en an-
stormning av anmälningar!! 

 
Mosaikprojektet 

Nu är det dags för oss medlemmar att färgsätta delar av vår förenings grå betongväggar. Nästa vecka 
12 och 13 april arbetar vi som anmält oss till mosaikprojektet tillsammans med Mosaikfabriken. Sen 
fortsätter vi den 20 april. Sen tar Mosaikfabriken hand om det vi gjort för att göra mosaiken klar för 
att så småningom sättas upp i vår förening. I ett första steg kommer mosaik att sättas upp vid infarten 
till Gröna Gatan från Jaegerdorffsplatsen och på trappan som leder upp från Blåsutgatan till punkthu-
sen.   

 
Rondering inför sommaren  

Under de senaste åren har det varit en negativ trend under sommarhalvåret när det kommer 
till inbrott i föreningens fastigheter, främst på Gröna Gatan. Styrelsen har därför beslutat att 
förlänga bevakningsavtalet med Avarn Security över sommarmånaderna. För att försvåra för 
”tillfällestjuven” kommer vi även göra förändringar vid entrén från Jaegerdorffsplatsen in till 
föreningen. 
 
Garagestädning  

Vi vill göra er uppmärksamma om att det är dags för garagestädning/spolning i samtliga av 
föreningens garage under vecka 19–20, exakt dag för just ert garage kommer att annonseras 
i respektive garage och på anslagstavlor. För att undvika missförstånd är det inte tillåtet att 
stå längs med trottoaren på Blåsutgatan, detta är kommunens mark och föreningen har 
ingen möjlighet att makulera eventuella parkeringsböter.  
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