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Medlemssidorna 
på vår hemsida (https://brfblasut.se/) kommer snart bli aktualiserade och då kommer 
information om hur du loggar in. 
 
Trivselregler 
för föreningen finns nu i uppdaterad version – på hemsidan och i entréer. 
 
Expeditionen 
har nu flyttat på grund av stambytet under några veckor från Gröna Gatan 41 till 
Jaegerdorffsplatsen 1A. Besökstiderna kommer vara de samma måndagar 8.00-9.00, 
tisdagar 17.30-18.30 och torsdagar 12.00-13.00. Det går också att ringa (031-14 73 
74) eller, bättre, e-post (brf.blasut@telia.com). 
 
Gröna Blåsut består av medlemmar i föreningen som tillsammans med fastighets-
skötarna arbetar för att förbättra utemiljön på våra gårdar. Det är allt ifrån planteringar 
till trädgårdsbänkar. Gruppen tar fram förslag på förändringar men kan också fungera 
som bollplank för styrelsen. Gröna Blåsut vill också verka för att visst trädgårdsarbete 
kan utföras av de boende själva. Under höst och vinter sker mestadels planeringsar-
bete som sedan realiseras under våren/sommaren.  
 

Vill du vara med i Gröna Blåsut eller har du några idéer om hur utemiljön bör ändras 
eller kan förbättras? Kontakta Anders Hillberg som är sammankallande i gruppen  
(tel: 0708 - 14 14 68, epost: anders.hillberg@comhem.se) eller styrelsen 
(brf.blasut@telia.com, tel 14 73 74) eller lämna ett meddelande på expeditionen 
Gröna gatan 41/Karl Johansgatan 100. 
 
Städdag/trädgårdsdag 
blir det inte någon (organiserad) i vår bland annat på grund av att Serneke skall åter-
ställa grönytorna vid Blåsutgatan 1 – 7 och att det är svårt att göra något konstruktivt 
på Gröna gatan så länge stambytet pågår. 
 
Porttelefonerna 
på Blåsutgatan 2 – 10 ska nu vara i funktion. På hemsidan, under rubriken ”Vanliga 
frågor”, finns en användarmanual. 
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Cykelparkering 
ska det, som nämndes i förra Bulletinen, bli bättre möjligheter till – i takt med att stam-
renoveringarna blir klara. Cykelrummet på Blåsutgatan 1 städas nu ur och 
barnvagnar förflyttas till barnvagnsrummet på Blåsutgatan 3. Inom kort färdigställs ett 
nytt cykelrum i stora garaget (Blåsutgatan 2-8). Det finns gott om utrymme i cykel-
rummen på Blåsutgatan 7 och i Blåsutgatan 12.  
 
Stambytet 
Inga nyheter är goda nyheter sägs det ju. Och det stämmer också bra på det  
pågående stambytet som löper planenligt utan allvarligare störningar. 
 

Den första besiktningen, stam 1 på Gröna gatan 47 hade osedvanligt få anmärkning-
ar. De som besiktningsmännen ändå noterade kommer att åtgärdas av 
entreprenören. 
 

Nästa besiktning sker den 20 april (stam 2 på Gröna gatan 47) och det finns all  
anledning att tro att även den går bra. 
 

Stambytets baksida är ju som vi alla har fått och får erfara damm, smuts och oljud. 
Dessutom stör fula containers på många ställen. Tyvärr måste vi ha det så eftersom 
det är trångt och ont om uppställningsytor. Och entreprenören varken får eller kan 
placera dem på annat sätt. Men som sagt; om arbetet och besiktningarna fortsatt går 
bra kan vi se fram emot ett bra slutresultat och då blir säkert olägenheterna ett minne 
blott... 
  

Förhoppningsvis kommer inläggen om stambytet i Bulletinen även framledes vara 
”inga nyheter är goda nyheter”! 
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