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        December 2018  
 
Styrelsen 
har valt Dan Öjvind ”Öje” Gasstorp till ordförande, Lena Björneld till vice ordförande, 
Eva Andersson till sekreterare och Linda Caraza till ekonomi-/attestansvarig. Arbets-
fördelningen i styrelsen i övrigt läggs fast de närmaste mötena och på en planerings-
dag i januari. 
 
Stambytet 
har på sista etappen på Gröna gatan stött på oväntade svårigheter. Serneke försäkrar 
att de gör allt för att alla lägenheter ska bli klara till jul – men att en del allmänna ut-
rymmen och utomhusmiljöer inte blir färdiga förrän efter helgerna. 
 
Gästlägenheten och Festblåsan 
på Blåsutgatan 6 är det med det utdragna stambytet ännu osäkerhet kring, men vi 
hoppas att gästlägenheterna/festlokalen från mitten av december kan hyras ut per 
natt till medlemmarna. Information om hyresvillkor etcetera finns på 
https://brfblasut.se. Boka och hämta nyckelbricka på expeditionen. Tänk på att expe-
ditionen har begränsat öppethållande under helgerna. 
 
Luciafest 
för föreningens medlemmar och deras anhöriga hålls på Luciadagen torsdagen den 
13 december från klockan 18.00. Se anslag i trapphusen! 
 
Gamla Majgrabbar 
har bostadsrättsföreningen länge stöttat genom att köpa deras jultidning till medlem-
marna. Årets tidning lär dimpa ner i er brevlåda inom kort. 
 
Odling i pallkragar 

Gröna Blåsut bjuder in de medlemmar som är intresserade av odling i pallkrage till ett 

möte den 14 februari 2019 kl 18:30 i föreningens expedition på Gröna Gatan 41/ Karl 

Johansgatan 100. På mötet diskuterar vi var pallkragarna ska stå, hur många de ska 

vara och hur vi ska administrera skötseln av dem. Eventuella frågor kan ställas till 

Anders Hillberg, tel: tel: 0708-141468, epost: anders.hillberg@comhem.se. Mycket 

välkommen! 

 

Container 

för julgranar och annat brännbart grovavfall kommer att finnas vid Blåsutgatan 6-8 

och Gröna gatan 32 från 21 januari till 24 januari kl 15.00. 
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Expeditionen 

på Gröna gatan 41/Karl Johansgatan 100 har kvällsöppet för sista gången före hel-

gerna måndagen den 17 december klockan 15 – 18. Nästa kvällsöppet är måndagen 

den 7 januari 2019 klockan 15 – 18. Expeditionen är bemannad alla torsdagar klock-

an 12 – 13. 

 

 

Vi önskar alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år. 

Styrelsen för HSB Brf Blåsut 
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