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TV-, bredband- och telefonitjänster 
Brf Blåsut har idag ett kollektivavtal med Com Hem om ett grundutbud av analoga tv-kanaler 
via lägenhetens antennuttag (koaxialkablar). Kostnaderna för detta debiteras samtliga 
lägenheter via månadsavgiften (15 kr exkl. moms). Samtidigt har alla lägenheter sedan några 
år tillbaka ett fiberuttag vilket gör det möjligt för medlemmarna att teckna enskilda avtal 
med leverantörer av digitala tv-, bredband- och telefonitjänster. Styrelsen kommer under 
våren att se över föreningens befintliga avtal och undersöka erbjudanden från andra 
leverantörer på marknaden. Kollektivavtal mellan bostadsrättförening och leverantör brukar 
innebära betydligt lägre månadsavgifter för tv, telefoni och bredband än avtal mellan enskild 
kund och leverantör. 
Beslut om byte av leverantör måste tas på föreningens årsstämma i november, och även vid 
ett positivt beslut kan det ta ytterligare 9-12 månader innan byte sker. Vi vill emellertid göra 
medlemmarna uppmärksamma på detta redan nu, i fall någon planerar att teckna eller 
förnya enskilt avtal inom den närmaste tiden. Det kan i så fall vara bra att inte teckna sig för 
längre bindningstid. 

Viktigt att anmäla stölder 
För att vi ska kunna få en bra statistik över säkerheten och skalskyddet i vår förening, är det 
viktigt att eventuella stölder som inträffar anmäls till förvaltaren. Vi har redan påbörjar 
arbetet med att förbättra skalskyddet när det gäller våra garage, och arbetet med säkerheten 
i föreningen som helhet fortsätter. 
 
Välkommen på cykelmöte! 
I och med vårens intåg är vi många som är sugna på att byta bil eller kollektivtrafik mot cykel. 
Styrelsen bjuder in till ett möte för att samtala om frågor kring cyklar och cykelförvaring i 
föreningen. Den 2 maj klockan 18.00 finns representanter från styrelsen på plats på 
expeditionen på Gröna Gatan 41/Karl Johansgatan 100, för att ta emot tankar och 
funderingar, och bolla idéer kring hur vi gör det så bra som möjligt för föreningens cyklister.  
 
Snart är det grillsäsong igen! 
När solen börjar kika fram och temperaturerna stiger vill många av oss även plocka fram 
grillen, vilket förstås är trevligt! Vi vill dock påminna om att grillningen bör ske på föreningens 
grillplatser, och inte på balkong eller loftgång. Att grilla på andra platser inom föreningen kan 
orsaka skador på växtlighet, eller innebära störande rök eller os för grannarna.  
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Presentation av dem som arbetar i föreningen 
Många i föreningen vet säkert vilka som är våra förvaltare och fastighetsskötare, men vissa 
har det kanske inte. Därför presenterar vi dem lite kort här i Bulletinen, för den som är 
nyfiken på vilka som har koll på det dagliga arbetet i vår förening. Först ut är Victor Tobin, år 
fastighetsförvaltare från PLL Fastigheter. Många av er har säkert även träffat Kim Larsson, 
som länge arbetat i föreningen och fortfarande är aktiv i våra kvarter, men det huvudsakliga 
ansvaret ligger nu på Victor. Säg hej till Victor Tobin! 
 
 

 
 
Victor Tobin 
Ålder: 28 år. 
Bor: Stenungssund och Uddevalla. 
Bakgrund: Studerade till fastighetsförvaltare på Fastighetsakademin i Göteborg, och har 
jobbat som förvaltare under cirka fem års tid.  
Uppgifter: På Brf Blåsut är jag i dag stationerad 4-5 dagar i veckan. Som förvaltare sköter vi 
allt från nyckelhantering till att driva mindre entreprenader. Mycket tid har lagts på 
stamrenoveringen. 
Det bästa med mitt jobb: Det är kombinationen av att få träffa så mycket medlemmar i 
föreningen, och att få jobba med den tekniska biten. 
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