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Stambyte med våtrumsrenovering - en kort uppdatering 

Område 1: Blåsutgatan 1, 3, 5 och 7 samt Kabelgatan 15 A-C är klart och slutbesikt-
ning är gjord. 

Område 2: Blåsutgatan 2–12 kommer att slutbesiktigas under senare hälften av janu-
ari 2018. Eventuella tidigare anmärkningar ska då ha åtgärdats.  

Nu är det dags för område 3 d.v.s. Gröna Gatan 41–71 samt 32. Först ut är GG 40-
gården. Arbetet planeras starta 2018-01-08 med GG 47 och en månad senare är det 
GG 49:s tur. Därefter följer GG 41–45 och 51–55 A-D och 32. Ytterligare information 
kommer inom kort. 

Beträffande Gröna Gatan 60-gården så är arbetet planerat att starta i augusti 2018, 
direkt efter semestrarna. Ett informationsmöte för berörda medlemmar kommer att 
hållas på Dalheimers Hus 2018-02-08. Kallelse skickas ut i början på 2018. 

Serneke har redan påbörjat arbetet med att etablera sig på Gröna Gatan. Det betyder 
att vi kommer att få se arbets- och kontorsbodar ta plats. Och man ska också sätta 
upp hygienbodar (dusch och toalett) på gårdarna. Det kommer att bli lite trångt och 
rörigt eftersom det är knappt med fria markytor. Det måste vi leva med. 

Planlösningen av varje badrum styrs av Plan- och Bygglagen (PBL). Den ställer krav 
på god tillgänglighet till de olika funktionerna i badrummet. Enligt PBL och utfärdat 
bygglov är föreningen skyldig att uppfylla kraven. Det innebär att tillgänglighetskravet 
bestämmer planlösningen. Och vare sig Serneke, HSB, hantverkare eller styrelse kan 
eller får göra avsteg från ritningarna!   

 

Obligatorisk ventilationskontroll 

I samband med stambytet görs också en OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll). Det 
innebär att man mäter och justerar luftflöden i varje lägenhet. I nuläget behöver ny 
mätning och injustering göras på Blåsutgatan 1, 3, 5 och 7. Tidigare mätningar visade 
ej godkända värden. Arbetet kommer att ske i början av nästa år. De som omfattas 
får information i tid. Det är viktigt att entreprenören ges möjlighet att komma in i lä-
genheterna och utföra mätningen. I annat fall riskerar föreningen att inte få godkänd 
OVK.  
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Anmäl e-postadress till expeditionen 

Den nya hemsidan, www.brfblasut.se, är under uppbyggnad. Vi vill kunna lägga in 
information som bara är till för oss i Blåsut, och har därför log-in till Medlemssidorna. 
Texten på dessa sidor är ännu inte helt uppdaterad, men styrelsen hoppas bli klar 
med detta under vintern. Då kommer mer information om hur man ska logga in. 
 

Anmäl e-postadress till expeditionen 

Föreningens medlemmar anmodas att lämna aktuell e-postadress till föreningens ex-
pedition. Detta för att Blåsutbulletinen och övrig information ska kunna nå så många 
medlemmar som möjligt. Anmälan kan göras till förvaltaren på brf.blasut@telia.com 
och bör innehålla uppgift om namn, gata och lägenhetsnummer.  

 

Fortsatt säkerhetsarbete 

Vi har flera garageportar som är i dåligt skick. Vissa har vi sett över men en ny gara-
geport var tvungen att beställas till 60-garaget. Installationen börjar vecka 4 och 
porten kommer att stängas av under utbytet och ingen passage är möjlig. Det är svårt 
att svara exakt på hur lång tid montaget tar men om vi inte stöter på några problem 
vid montaget så bör porten bli klar under en längre arbetsdag, mellan ca 07.30-17. 
Informationslappar om vilken dag utbytet ser kommer längre fram.  

 

Porttelefonerna  

Ny porttelefoni har och kommer installeras i olika etapper. Etapp 1, Blåsutgatan 1-5, 
och Kabelgatan 15 A, B, och C är i de närmaste färdigmonterat och igångsatt. Etapp 
2 kommer att påbörjas efter årsskiftet och Blåsutgatan 10-12 är först ut. När stam-
renoveringen är avslutad i resterande hus kommer nya porttelefoner att monteras 
även där. 

 

Expeditionens öppettider 

Under jul- och nyårshelgen har expeditionen begränsad besökstid men är tillbaka 
igen som vanligt vecka 2, måndag den 8 januari 2018. Ni når oss lättast på 
brf.blasut@telia.com eller telefon 031- 14 73 74 under dessa dagar.   

 

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

Styrelsen i BRF Blåsut         
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