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Dags att börja fundera på motioner 
Som vi informerat om i våras, så kommer årets föreningsstämma att äga rum 14 november, 
klockan 18.00 på Dalheimers hus. Motioner från medlemmar skickas med e-post 
(brf.blasut@telia.com) eller lämnas som brev till expeditionen. Senast 1 oktober behöver 
motionerna vara inlämnade. 
 
Ny och bättre fjärrvärmeleverans  
Styrelsen har beslutat att göra om och förbättra fjärrvärmeleveransen på Blåsutgatan och 
Kabelgatan. I dag sker leveransen via endast en anslutningspunkt från Göteborg Energi och 
den är i Panncentralen. Därifrån pumpas hetvatten runt i stora kulvertrör mellan de olika 
byggnaderna, vilket innebär stora energiförluster. Istället kommer en direktanslutning att 
installeras, vilket innebär att vi stänger de befintliga värmerören och ansluter fastigheterna 
direkt till Göteborg Energis hetvattenrör i gatan. Det är en ganska dyr installation, drygt 8 
miljoner kronor, men då slipper vi i gengäld en renovering av värmerören (en åtgärd som 
ligger i underhållsplanen för nästa verksamhetsår, till en kostnad av 9 miljoner kronor). 
Förutom en energivinst varje år slipper vi ansvaret för värmerören. Den nya 
direktanslutningen är Göteborg Energis ansvar fram till och med värmeväxlarna. Arbetena 
beräknas starta i början av nästa år. Omkoppling mellan systemen skall gå fort och inte 
märkas. Gröna gatan berörs inte, där har vi redan direktanslutning. 
 
Pallkragar i full blom i sommar  
Vi har nu haft 25 pallkragar utplacerade på fem olika platser inom föreningen. Trots en något 
sen start har det varit full fart på växtligheten. Vi ser också med tacksamhet att de som odlar 
sköter sina lådor och inte låter växtligheten breda ut sig ohämmat. Ogräs rensas och de som 
valt att göra påbyggnader håller dessa på rimlig nivå – odlingslådorna utgör ett trevligt 
tillskott på gårdarna! Under hösten kommer projektet att utvärderas.  
 
Ökat intresse för elbilsladdning 
Fler och fler skaffar elbil, och är i behov av ett säkert och bra sätt att ladda sin bil i våra 
garage. För att kunna förbereda våra garage för det ökade behovet, behöver styrelsen bilda 
sig en uppfattning om hur stort intresset för laddning av elbilar är i föreningen. Därför 
kommer vi under hösten att skicka ut en enkät med några frågor kring detta. I samband med 
enkäten kommer vi även att efterfråga information om vilken garageplats du har i dag, och 
vem som nyttjar platsen.  
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Förändring av sophanteringssystemet 
Styrelsen håller på att se över sophanteringssystemet i våra hus. En modernare hantering 
skulle ha många fördelar, förutom att innebära en besparing: vara mer kostnadseffektiv, slita 
mindre på våra fastigheter, innebära en förbättrad arbetsmiljö för våra fastighetsskötare och 
frigöra lokaler. Dessutom skulle vi kunna få möjlighet till sortering av matavfall, något som 
många saknar i dag. Arbetet med detta stora projekt har pågått under en tid, och i takt med 
att arbetet går framåt kommer vi att informera medlemmarna om vad vi föreslår. 
 
Bostadsrättshavarens ansvar när det gäller el 
I §31 i bostadsrättsföreningens stadgar regleras det ansvar vi har för att hålla våra lägenheter 
i gott skick, och här ges exempel på vad som hör till lägenheten. Vi vill påminna om att det 
här fastslås att säkringsskåp, samtliga elledningar i lägenheten och även brytare, eluttag och 
fasta armaturer hör till det som bostadsrättshavaren har ansvar för. Detta betyder att vi kan 
komma att faktureras kostnaden för besök av jour om vi felanmäler ett elfel som i sin helhet 
ligger i lägenheten. En utryckning från Securitas kostar föreningen drygt 2 000 kronor.  
 
Grillning 
I samband med det fina och varma sommarvädret var det många av oss som vistades på våra 
balkonger och på föreningens uteplatser. På förekommen anledning vill vi påminna om att 
höga ljud, rökning och grillning kan uppfattas som störande. Rökning och grillning får, i 
enlighet med föreningens trivselsregler, inte ske på loftgångar, balkonger och uteplatser om 
de som bor i närheten störs. 
 
Ordinarie tider på expeditionen 
Nu är sommaren i alla fall över på expeditionen, som återgår till ordinarie besökstider. Det 
vill säga: 
Måndag 15-18:00 
Torsdag 12-13:00 
Även telefonsvararen är tillbaka från semestern, och vill ni nå expeditionen direkt på telefon 
så är telefontiderna:  
Måndag 9:00-11:00 
Torsdag 9:00-11:00 
 
Säg hej till Mats!  
Mats Larsson från PLL Fastigheter kommer att vara vår förvaltare framöver, med hjälp av 
Victor i vissa projekt. Därför tänkte vi nu presentera Mats, så att ni vet vem det är ni möter 
på expeditionen. 

 
Ålder: 58 år. 
Bor: Johanneberg. 
Bakgrund: Har arbetat i fastighetsbranschen i 30 år, 
startade PLL Fastighetsförvaltning år 1995. 
Det bästa med mitt jobb: Det är omväxlande med nya 
utmaningar dagligen. 
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