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Städning av barnvagnsrum 
I barnvagnsrummen ska det endast stå barvagnar. Så är tyvärr inte fallet, utan dessa utrymmen ocku-
peras av en mängd andra saker också. Fastighetsskötarna kommer därför under oktober att avlägsna 
alla ovidkommande föremål. 
 
Skriv motioner! 
Det är fortfarande inte bestämt om föreningens ordinarie stämma kan hållas den 12 november, som 
planerat, eller om den på grund av Coronapandemin, helt eller delvis, genomförs som en poströst-
ning. Men det finns ändå anledning att påminna om stadgarnas §15 ”Motioner: Medlem, som önskar 
visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före 
september månads utgång.” Skicka din motion till brf.blasut@telia.com eller lämna den på expedit-
ionen på Gröna Gatan 41. 
 
Nya avtal träder i kraft 1 oktober 
Styrelsen har nu haft ett uppstartsmöte med HSB och PLL inför att de nya avtalen träder i kraft 1 okto-
ber. På bilden syns från vänster: Dan Öjvind Gasstorp, ordförande, Jesper Normén och Tommy 
Pettersson från HSB, samt Mats Larsson och Oskar Kardell från PLL. 
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Fasadrenovering 
Renoveringen av gavelfasaderna på Blåsutgatan 4,6 & 8 kommer påbörjas under vecka 38 då det 
monteras ställning på Blåsutgatan 4. Mer information kommer publiceras på föreningens hemsida. 
Vid eventuella frågor kontaktar ni föreningens förvaltare på brf.blasut@telia.com eller besöker före-
ningens expedition.  
 
Gamla växter? 
Utanför fastighetsskötarnas expedition vid panncentralen på Blåsutgatan 12 kan medlemmar slänga 
gamla krukväxter, blommor och trädgårdsavfall från pallkragsodling. Detta blir sedan en del av krets-
loppet. 
 
Föreningens hemsida 
Alla boende i föreningen uppmanas att använda föreningens hemsida (www.brfblasut.se) för att söka 
information om vad som händer i föreningen, göra felanmälan samt för att boka gästlägenheterna 
och Festblåsan. Den som saknar inloggning till hemsidan kan få det genom att skicka uppgifter om 
namn och lägenhetsnummer till marina.ghersetti@brfblasut.se. Den som inte själv står som ägare el-
ler samägare till lägenheten måste också bifoga kontaktuppgifter (epostadress eller tefonnummer) till 
ägare/samägare.     
 
Telia bredband – ett förtydligande 
I samband med att föreningen ansluter sig till Telia bredband kommer också det tv-utbud och IP-tele-
foni som ingår i föreningens avtal med Telia att installeras. Anslutningen kommer enligt planerna att 
ske efter årsskiftet. Arbetet med installation av extra fiberuttag kommer att ske under hösten. Mer 
exakt information om när de olika fastigheterna berörs kommer att meddelas direkt i lägenheternas 
brevinkast. Mer information om anslutningen till Telia bredband finns på föreningens hemsida under 
rubriken Medlemsinformation (https://brfblasut.se/medlemssida/medlemsinfo/information-om-
bredband/).  
 
Höstens trädgårdsdag 
Gröna Blåsut arrangerar höstens Trädgårdsdag den 11 oktober. Tyvärr ställde vårens Trädgårdsdag in 
på grund av dåvarande coronaförhållanden. Nu finns en hel del att göra inför vintern, som att plan-
tera och flytta växter och sätta lökar så att det blommar vackert i rabatterna till våren. Anslag om 
tider för samling och gemensam fika kommer att sättas upp i varje trapphus. 
 
Tips från styrelsen 
Många medlemmar efterfrågar tips på rörläggare, elektriker, snickare, plattsättare och målare och 
styrelsen vill därför påminna om att det kan vara onödigt att gå över ån efter vatten. HSB har kompe-
tenser inom de flesta hantverksområden. Utnyttja ditt medlemskap och anlita erkänt duktiga 
hantverkare från HSB. 
 
Höjda tomträttsavgälder 
Som tidigare meddelats, vill Göteborgs kommun höja arrendet kraftigt för marken våra hus står på. 
Ett större samarbete mellan olika medlemsorganisationer, bland annat HSB pågår där man tagit fram 
ett förslag på alternativ lösning som presenterats för kommunen. Den politiska processen går sakta 
framåt och vi hoppas på positivt besked snart. 
 
Jordfelsbrytaren 
Styrelsen vill påminna om att det är varje medlems skyldighet att ibland motionera jordfelsbrytaren i 
lägenheten. Detta görs genom att trycka på ”test”-knappen på el-centralen, och strömmen bryts. Om 
du inte vet hur det fungerar eller klarar av att göra det själv, så kan du kontakta förvaltaren eller fas-
tighetsskötarna. 
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