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       Oktober 2022  
 
Föreningens årsstämma 
Den 24 november håller Brf Blåsut sin årsstämma i Dalheimers hus. Kallelse till stämman delas ut till 
samtliga lägenheter under oktober månad. Förutom att välja styrelse, valberedning och revisorer är 
stämman ett mycket bra tillfälle för att informera sig om föreningen, vad som gjorts under det gånga 
verksamhetsåret och vilka projekt och åtgärder som planeras framöver. Vi uppmanar alla medlemmar 
att komma till stämman. 
 

Kameraövervakning 
med anledning av den mängd oönskade besök föreningen drabbats av vid entrédörren vid 
Jaegerdorffsplatsen 1 har nu en ny passage monterats i korridoren och kameraövervakning har instal-
lerats. Kameran kommer endast användas vid behov och som material till Polisen vid inbrott och 
skyltning kommer monteras när kameran är driftsatt. 

 
Postboxar 
I samband med utbytet av loftgångsdörrar installerar föreningen postboxar i stället för brevinkastet 
på lägenhetsdörrarna. Vi väntar på besiktning från PostNord som skall godkänna installationen av 
postboxarna innan de tas i bruk, varje lägenhet kommer förses med en uppsättning nycklar till post-
boxen. Detta system skall på sikt lanseras i hela föreningen för att underlätta posthanteringen och 
informationsvägarna i föreningen. Ni som bor i ett loftgångshus kommer få separat information när 
anläggningen är godkänd.  
 

Byte loftgångsdörrar Blåsutgatan 
Nu är utbytet av loftgångsdörrar färdigställt på Gröna Gatan 32 med ett gott resultat. Under vecka 43 
kommer arbetet att påbörjas på Blåsutgatan 1. Arbetet kommer påbörjas med asbestsanering då fo-
garna runt dörrarna innehåller asbest. Saneringen kommer att utföras med hjälp av en luftsluss som 
innebär att lägenhetsinnehavaren antingen skall vara kvar i lägenheten eller utanför, luftslussen skall 
alltså inte brytas under pågående sanering. Dörrmontaget är sedan planerat till att starta vecka 45.  

 

Försenade sopbehållare Blåsutgatan 10-12 

Av skäl som föreningen tyvärr inte rår över är utplaceringen av sopbehållare utanför Blåsutgatan 10-
12 återigen försenad. Senaste budet är att dessa kommer att finnas på plats i slutet på november må-
nad. 
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Åskskydd 

Inför årsstämman 2022 har styrelsen mottagit en motion gällande åsksäkerhet och vill med anledning 
av detta extra informera alla medlemmar om att samtliga inkommande el-serviser som förser fastig-
heterna med elkraft är utrustade med Åskskydd på inkommande elledning. Detta betyder att den 
större delen av elnätet i fastigheterna är skyddade från blixtnedslag i vårt närområde. 
 

Vinnare balkongtävlingen  

I samband med trädgårdsdagen den 2 oktober korades också vinnarna av balkongtävligen. 1:a pris 

gick till Lena Wikander, 2:a pris gick till Maria Lagunas och 3:dje pris gick till Philip och Beatrice 

Bendrup.  Stort grattis! På föreningens hemsida, www.brfblasut.se, finns fina bilder på de vinnande 

balkongerna och juryns motivering. 

 

Översyn avtal om fastighetsförvaltning och -skötsel 

Styrelsen kommer att under nästa år se över föreningens avtal om fastighetsförvaltning med 
PLL/Nabo och fastighetsskötsel med HSB. De nuvarande avtalen förfaller hösten 2023. 
 

Gröna Blåsut 
Höstens gårdsdag genomfördes söndagen den 2:a oktober. En portion torrare luft som utlovats av 
meteorologerna anlände enligt plan och fram mot slutet av passet kunde också någon enstaka sol-
glimt iakttas. Vi uppskattar (i dubbel bemärkelse) att ett 60-tal medlemmar avsatte några timmar av 
söndagsvilan för trädgårdsarbete. Den här gången hade vi Styrelsen som medarrangör då man ville 
passa på att visa upp Festblåsan och övernattningslägenheten på Blåsutgatan i nyrenoverat skick, 
med en del nya möbler och textilier. Gårdsdagen avslutades traditionsenligt med korvgrillning. 
 
Nu i höst sjösätter vi ytterligare några nya projekt. En spaljé för klängväxter kommer ganska snart på 
plats bakom (= norr om) sopkassunerna på Blåsutgatan 1-5. Syftet är att till del dölja kassunerna från 
H-gården. Vi planerar också att ersätta de gamla (20-25 år?) och numera ruttnande odlingslådorna på 
Gröna Gatan 32 med nya lådor av samma långlivade typ. Utöver detta har vi också spridda aktiviteter 
över hela föreningen som exempelvis åtgärder för jordförbättring och plantering av marktäckande 
växter i rabatter där ogräsen försöker ta över. 
 
Fin mosaik har kommit upp på flera ställen i föreningens områden. Betongväggarna undervackraträ-
den på Blåsutgatan ochGröna Gatankommer att målas om så att mosaiken blir tydligare. 

 

Julbelysning 

Med anledning av rådande elpriser och situationen med energiförbrukning kommer vi att se över 
mängden julbelysning under vintern, vi kommer framför allt minska på fasadbelysningen med uppåt-
ljus funktion i den grad vi inte påverkar tryggheten i vårt närområde. Julgranar kommer som vanligt 
placeras ut på gårdarna. 

 

 

Styrelsen Brf Blåsut 
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