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    Extranummer, november 2019 

 
 
 
Luciafirande – Rättelse 
I förra numret av Bulletinen smög sig ett skrivfel in, luciafirandet kommer hållas mellan kl 
18.00 – 21.00 på Hotell Kusten och ingen annanstans. Samma ställe som förra året alltså och 
givetvis den 13 december. Det blir luciakör och barnaktiviteter och vi hoppas på en minst lika 
gemytlig tillställning som förra årets uppskattade firande och välkomnar alla att delta i 
julmyset! 
 
Årsstämma 2019 
Ungefär 200 medlemmar deltog i årets föreningsstämma där flera stora och viktiga beslut 
fattades. Engagemanget bland deltagarna var påtagligt och stämningen var både lättsam och 
stundom allvarsam. Styrelsen vill tacka alla medlemmar som bidragit med motioner, frågor 
och synpunkter och som på så sätt hjälper till att utveckla vår förening och boendemiljö.  
Med stor majoritet antogs både propositionen om gruppavtal för bredband och den om att 
stänga sopnedkasten och därmed verkställa de sedan länge efterfrågade planerna på 
avfallssortering av matavfall. Med dessa beslut fattade kan styrelsen gå vidare med 
genomförandet av en mer miljövänlig och billigare avfallshantering och en uppdaterad och 
billig bredbandslösning för alla medlemmar. 
 
 
Vad händer nu med bredband, tv och IP-telefoni? 
Efter stämmans beslut om att teckna gruppavatal med Telia träffar styrelsen nu Telia för att 
diskutera detaljer i avtalets innehåll och planera hur och när det ska träda i kraft, till exempel 
när och hur arbetet med dragning av extra fiberport i lägenheterna ska utföras. Det kommer 
att dröja minst 6 till 12 månader innan Telia kan börja leverera bredband, IP-telefoni och tv 
via gruppavtalet. Det är därför inte sannolikt att dessa tjänster kommer på plats före 
sommaren 2020. 
De medlemmar som har bredbandsavtal med annan leverantör som går ut under våren kan 
säga upp dessa och istället teckna enskilt avtal med Telia. Det enskilda avtalet kommer med 
automatik att uppgå i gruppavtalet när detta träder i kraft. 
Styrelsen kommer fortlöpande att hålla medlemmarna informerade om vad som händer 
kring gruppavtalet med Telia via Bulletinen och föreningens hemsida www.brfblasut.se. 
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Nya styrelsen 2020 
På måndagen den 18 november höll den nya styrelsen sitt första och konstituerande möte 
där de nya och gamla ledamöterna fick tillfälle att lära känna varandra och tillsammans 
tillsätta de olika posterna enligt följande: 
 
Dan Öjvind Gasstorp – Styrelseordförande 
Marina Ghersetti – Vice ordförande 
Eva Andersson – Sekreterare 
Michael Alvander – leder fortsatt arbetet med bl a avfallshanteringsprojektet  
Linda Caraza – Ekonomiansvarig 
Rebecca Jones – NABO-ansvarig och organisatör av studie- och fritidsverksamhet 
Anton Fors – ansvarig för hemsidan 
Martin Sila – ansvarig för Blåsutbulletinen 
Jonny Nylund – än så länge utan särskilt ansvarsområde 
Klas Sjödell – HSB-representant 


