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        Augusti 2018  
 
 
 
Expeditionen 
är nu tillbaka på Gröna Gatan 41/Karl Johansgatan 100. 
 
Förvaltare Caroline Klamas har gått vidare i karriären. Nygammal förvaltare är istället 
Kim Larsson. Till sin hjälp har han Victor Tobin. 
 
Från den 3 september är det nya öppettider: Måndagar klockan 15 – 18 och tors-
dagar klockan 12 – 13. Måndagar från klockan 17.30 finns också en styrelseledamot 
på plats. 
 
Förvaltaren är hårt arbetsbelastad, varför vi ber att besökstiderna respekteras och att 
frågor rörande stambyte ställs till Serneke, helst via e-post  
stambyteblasut@serneke.se 
 
Många frågor som rör HSB Brf Blåsut kan ordnas med ett telefonsamtal till  
031-147374 eller ett mejl till brf.blasut@telia.com 
 
Gårdarna 
Våra trivselregler säger att hänsyn och omdöme ska visas vid vistelse på gårdarna. 
Mopeder får inte framföras här och försiktighet ska iakttas när man cyklar. I undan-
tagsfall får man köra in med bil eller MC, men det är inte tillåtet att ställa upp fordon 
längre tid än vad som erfordras för ur- eller ilastning. 
 
Katter ska hållas under uppsikt och hundar ska vara kopplade så att de inte stör eller 
förorenar på barnens lekplatser, på gångytor eller grönytor inom föreningens område. 
Det är särskilt angeläget att nyanlagda gräsytor, som den stora gräsmattan vid  
Blåsutgatan 1- 7, hålls fräscha för barns lek. 
 
Grillning 
är nu åter tillåten på grillplatserna. Men bara där – inte på balkonger, loftgångar eller 
gräsmattor. 
 
Rökning 
vid sommaröppna fönster irriterar. Hänsynsfulla rökare hittar bättre platser att röka 
på. 
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Andrahandsuthyrning 
har under senare tid diskuterats i pressen. Vi vill påminna om att all andrahandsut-
hyrning av lägenheten, enligt föreningens stadgar, måste ha styrelsens skriftliga 
godkännande.  
 
Cykelparkering 
frigörs mer och mer plats för – senast ett utrymme i Blåsutgatan 1. 
 
Vi hoppas få fler cykelställ på plats under hösten; ytterligare inredning när Sernekes 
entreprenad är avslutad. 
 
Motioner 
till föreningsstämman (som hålls den 15 november) skall lämnas eller skickas in till 
styrelsen (expeditionen) senast den 30 september. Tala i en rubrik om vad förslaget 
gäller, skriv en kort motivering, avsluta med vad du vill att föreningen ska göra, ditt 
namn och lägenhetsnummer. Lämna på papper eller skicka ett mejl till 
brf.blasut@telia.com. 
 
Ny revisor och ekonomikunnig styrelseledamot sökes 
Valberedningen söker fortfarande efter nya styrelseledamöter, främst personer med 
bakgrund inom ekonomi, men alla intresserade är välkomna att höra av sig. Inför hös-
tens stämma behöver föreningen en ny revisor, samt en ny medlem i styrelsen som 
har en bakgrund inom ekonomi. Valda styrelsemedlemmar har möjligheten att få ut-
bildning inom bostadsrättsekonomi från HSB. Du kan nominera dig själv eller en 
granne genom att maila till annika.v.m.johansson@gmail.com  
Båda posterna är arvoderade.  
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