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Trivselregler för Brf Blåsut 
 
Många medlemmar känner sig mycket störda av ljudet från lägenheter som håller på 
att renoveras sent på kvällarna. 
Alla som bor i vår förening är skyldiga att respektera de trivselregler som är antagna 
för föreningen. 
Trivselreglerna återfinns på föreningens hemsida och sedan några år finns de även 
inplastade och hänger i varje trapphus vid anslagstavlorna. 
Störande renoveringsarbete får inte pågå efter klockan 19 på vardagskvällar och efter 
klockan 15 på helger. Starten på morgonen ska heller inte börja för tidigt. 
 

Kontroll av taggar 
 
Som ett led i det pågående säkerhetsarbetet kontrolleras nu alla medlemmars taggar. 
Förvaltaren har tillsammans med medlemmar upptäckt att det finns fler registrerade 
taggar på vissa lägenheter än ägaren vet om. Vid kontrollen spärras alla borttappade 
taggar. Nu har turen kommit till boende på Kabelgatan 15.  
De tider ni kan besöka expeditionen finns på anslagstavlorna i trapphusen. Ta med 
alla era taggar och fjärrkontrollen till garaget om ni har sådan. 
 
Takomläggning och fasadrenovering GG 40 husen och 60 husen. 

Arbetet med att bygga ställningar pågår för fullt. Det har gått relativt friktionsfritt utan 
allvarliga förseningar eller tekniska problem. Ställningsbyggandet är snart klart för 60-
husen och den 27 februari börjar man resa ställningar runt 40-husen.  

Allteftersom ställningarna är resta börjar arbetet med att lägga nytt tak och byta ut 
den korrugerade plåten på fasaderna mot Karl Johansgatan. Den byts mot en skiva, 
snarlik den som grannföreningen Gröna Gatan (30-husen) har monterat. Innanför ski-
van läggs isolering och fuktspärr och man skapar en luftspalt.  
I samband med fasadarbetet kommer burspråken mot Karl Johansgatan att fogas om.  
 
Hela projektet syftar till att hindra fukt från att komma in i fastigheten och orsaka ytter-
ligare fukt- och mögelskador. Och inte minst viktigt till återskapa en god isolering mot 
regn, vind och kyla.  Arbetena beräknas vara klara till semestern i år 
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Laddning av el-bilar i våra garage. 
 
Någon specifik el-bilsladdning finns inte i våra garage. Dock förekommer el-
bilsladdning i några fall från befintliga el-uttag. Föreningen har ingen möjlighet att i 
dag registrera uttaget och debitera användaren. 
Föreningen erbjuder den som vill nyttja eluttagen för laddning av el-bil att teckna ett 
avtal hos förvaltaren. Bilägaren får då ett skriftligt bevis att lägga i framrutan på bilen 
då den laddas.  
Föreningen erbjuder denna möjlighet då vi vill främja el-bilsanvändningen men också 
för att det är viktigt för oss att behandla alla lika. 
Styrelsen undersöker möjligheten att installera laddstationer för el-bilar i garagen, vil-
ket kan bli aktuellt vid ökat intresse 
 
Stamrenoveringen 
 
Nu pågår arbetet på Blåsutgatan 3 och 5 och snart kommer man att påbörja el-
arbetena på Blåsutgatan 10-12. Alla dessa lägenheter planeras vara färdiga till bygg-
semestern. 
 
Den 9 mars klockan 18:00 hålls information för medlemmar boende på Blåsutgatan 2, 
4, 6 och 8. Informationen hålls på Dalheimers hus. Det är bra att komma i god tid då 
registrering av närvarande sker. Under informationen kommer bl.a. tillvägagångssätt 
vid val av materiel i badrummen att ske samt presentation av tidplan för de olika 
stammarna.  
Ta med din almanacka då man efter informationen bokar tid för genomgång och vis-
ning av tillval med tillvalshanteraren. Tillvalsmötena hålls i den visningslokal på 
Blåsutgatan 2 som vi kallar Paradiset. 
 
Hela arbetet i lägenheterna på Blåsutgatan planeras vara klart till julen 2017. Byte av 
stammar i panncentralen beräknas ske under december 2018. 
 
Under hösten kommer liknande information att hållas för medlemmar boende på 
Gröna Gatan. Information om tidpunkter lämnas alltid i Bulletinen och två veckor före 
informationsmötet lämnas en personlig kallelse i brevinkastet på berörd lägenhet. 
 
Nya fläktar  
 
För Kabelgatan 15 är nu nya fläktar monterade i huvar på taket, och på Blåsutgatan 7 
har en ny fläktinstallerats på vinden. De nya fläktarna är tryckstyrda då Miljöförvalt-
ningen ställer höga krav på ventilationen vid OVK kontrollerna. 
Så snart alla lägenheter i huset har fläktar som är kompatibla med systemet, så kan 
en ventilationskontroll göras och sedan kan fläktsystemet justeras in och besiktigas. 
 
Nya stadgar 
 
Nya lagregler kräver en uppdatering av alla föreningars stadgar, även våra för brf. 
Blåsut. Besök gärna HSBs hemsida där information finns om varför stadgarna ska 
bytas och hur det går till (www.hsb.se/goteborg/medlem/bostadsrattsforening, klicka 
på Om medlemskapet). Mer information kommer senare under året i Bulletinen och 
när det är aktuellt, i separat kallelse till alla. 
 

 
Styrelsen i BRF Blåsut  
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