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       September 2022  
 
 
Motioner till årsstämman 
Motioner till årsstämman ska vara föreningens styrelse tillhanda senast 30 september. För tydlighet-
ens skull ska en motion innehålla en rubrik, presentation av ärendet, ett tydligt förslag till beslut och 
motionärens namn/namnteckning. Motioner lämnas på Expeditionen på Gröna Gatan 41 eller skickas 
till styrelsen@brfblasut.se.   

 
Informationsmöte nya medlemmar 
Informationsmöte för föreningens nya medlemmar hålls onsdag den 28 september kl 19 på Expedit-
ionen. Anmälan görs till sekreterare@brfblasut.se. Då få personer har anmält sig hittills så är 
informationsmötet som var planerat till 29 september inställt. 
 
Gårdsdagen, Festblåsan och balkongtävlingen 
Söndagen den 2:e oktober har det blivit dags för ännu en gårdsdag. Vi träffas på gårdarna för lite 
trädgårdsarbete mellan kl. 10 och 13.  
Samtidigt passar vi på att visa upp "nya" Festblåsan och övernattningslokalen som genomgått en rejäl 
ansiktslyftning. 
Kl. 13 presenteras vinnaren av vår balkongtävling på gården mellan Blåsutgatan 6 och 8! Vi bjuder på 
fika och grillning. Detta gäller alla, vare sig man jobbat i trädgården eller ej. 

 
Vacker mosaik på föreningens områden 
Under våren genomförde vi tre mycket uppskattade workshops under ledning av "Mosaikfabriken". I 
Brf Seglarens samlingssal knåpade några medlemmar själva ihop ett trettiotal färgglada mosaiktavlor. 
Efter en process med fogning och torkning har nu 26 av dessa satts upp väl synliga på gaveln av Blås-
utgatan 3 (mellan garagen och Chapmansgatan). Mosaikfabriken har dessutom själva låtit montera 
ett vackert "träd med fåglar" på betongväggen mot garaget vid Blåsutgatan 6. 
Efter detta följer också utsmyckning av kortväggen vid pizzerian på Gröna gatan, men om hur och när 
har vi ännu inte fått några detaljer. 

 
Anmäla inbrott och stölder, säkerhet 
Under det gångna året har vi i föreningen noterat en nedåtgående trend vad gäller inbrottsförsök i 
föreningen. Vi har tittat på siffror från inkomna ärenden till både Securitas och HSB. Trots detta upp-
manar vi er alla att verkligen rapportera in inbrott eller inbrottsförsök till HSB:s felanmälan så att vi 
verkligen har tillförlitliga siffror att förhålla oss till samt att vi tillsammans blir snabbare och effekti-
vare med att åtgärda eventuella skador som uppkommer.  
 

Sophanteringen 
Vi vill passa på att ge en eloge till alla medlemmar som slänger sitt hushålls- och matavfall i kasunerna 
längs med Blåsutgatan. Under året som varit har vi haft väldigt lite nedskräpning utanför behållarna, 
ett stort tack till alla medlemmar! 
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Laddstolpar i garagen 
Styrelsen har nu tecknat entreprenadavtal med ChargeNode om installation av laddmöjligheter i våra 
gemensamma garage på samtliga garageplatser. Vi väntar med spänning på att Naturvårdsverket ska 
bevilja ett större ekonomiskt bidrag, då styrelsen valt att utvidga projektet för hela föreningen. Vår 
ambition och målsättning är att påbörja installationen innan årsskiftet och att medlemmar snart ska 
kunna ladda bilen i anslutning till sina bostäder. Mer information kommer under hösten 
 

Vi har alla ett ansvar att minska energianvändningen och vår miljöpåverkan. Både före-
ningen, och vi alla som privatpersoner kan göra skillnad om vi hjälps åt. 
Styrelsen har på senaste mötet gett förvaltaren i uppgift att ytterligare se över hur vi kan effektivisera 
föreningens energianvändning, inte minst med tanke på de rådande elpriserna. Samtidigt vill vi ge 
några tips om hur ni kan sänka er egen el-räkning.  
- Byt glödlampor till LED, prioritera lampor som lyser mycket. 
- Stäng elapparater när de inte används. 
- Koka upp vatten i vattenkokare, inte i kastrull på spisen.  
- Halvera elförbrukningen vid tvätt genom att tvätta i 40 grader, inte 60 grader, och inte köra halvfulla 
tvättmaskiner. 
Ni kan läsa mer på: www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-
hemma/ . 

 

Individuell Mätning och Debitering (IDM) av el 
Arbetet med att konvertera föreningen till individuell el-mätning börjar närma sig då föreningen nu 
fått godkänt för 4 av 11 st el-serviser från Göteborgs Energi. Projektet kommer att ta fart under kom-
mande veckor och målbilden är att samtliga lägenheter är färdigställda till årsskiftet. Håll därför extra 
uppsikt i era brevlådor efter information om hur detta påverkar er som lägenhetsinnehavare i före-
ningen.  
Styrelsen följer ständigt utvecklingen på energimarknaden och undersöka flera olika alternativ för att 
kunna leverera ett så bra pris till er medlemmar som möjligt vid övergången till det nya systemet.  

 

Grillning och rökning på balkonger 
Under sommarvärmen har många av oss vistats på balkongerna och fönster har stått öppna större de-
len av dagen och kvällen. Både dofter och ljud från balkongerna har nått in till intilliggande grannars 
lägenheter. Av den anledningen är det inte tillåtet att grilla på balkongerna. Vi vill uppmana alla att 
visa hänsyn också när det gäller rökning – röklukt sprids lika lätt som grillos – och att inte vara hög-
ljudda på balkongen efter kl 22. 

 

Styrelsen Brf Blåsut 
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