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Spotlights i badrummen 

På årsstämman i december fick styrelsen i uppgift att närmare utreda varför de spotlights 

som många valt till i sina badrum, är halogenlampor istället för LED- lampor. Styrelsen ställde 

då frågan till både entreprenören och Energimyndigheten och fick svaret att när förfrågnings-

underlaget skrevs var halogenspotlights det mest driftsäkra och prisvärda alternativet.  

Det är även så att de halogenlampor av 12 volt som ofta förekommer i badrum, inte omfattas 

av förbudet utan kommer att finnas kvar under överskådlig framtid. Vill man ändå byta ut  

sina lampor så går det. Enligt sakkunnig elektriker kostar det för 4 spotlights, inklusive arbete, 

mellan 4 500 kronor och 6 500 kronor, beroende på hur man väljer att byta ut dem (det vill 

säga om man väljer en LED-spot som passar i befintligt hål, eller en där hålet behöver utvid-

gas. Det senare alternativet ger möjlighet att dimmra ner lägre och med ett varmare ljus).  

 

Facebookgrupp 

Många bostadsrättsföreningar har en Facebookgrupp för att kunna hålla kontakten med sina 

grannar, ställa frågor, byta grejer eller lyfta tankar, funderingar eller tips  

rörande sitt boende. Och inte ska väl Brf Blåsut vara sämre! Nu finns det en grupp för oss, 

den som har en Facebookanvändare kan söka på ”Brf Blåsut” och begära  

inträde i gruppen, så ses vi där!  

Gruppen är för och av oss som bor i föreningen, och är inte ett sätt varken för styrelsen att 

skicka ut information, eller för boende att komma i kontakt med styrelsen. Vi kommer att in-

formera via bulletinen och anslag i trapphusen som vanligt.  

 
Glöm inte att anmäla intresse för odlingslådor! 
Som vi har informerat om tidigare kommer Gröna blåsut hålla ett informationsmöte om möj-
ligheterna att odla i pallkragar. Mötet hålls den 14 februari kl 18:30 i föreningens expedition 
på Gröna Gatan 41/Karl Johansgatan 100. Har man inte möjlighet att komma så går det bra 
att anmäla intresse till anders.hillberg@comhem.se. Hur många lådor och var de kommer att 
placeras beror på hur stort intresset är, vi återkommer med information om var lådorna  
kommer att stå. Det kommer bli ett fint, grönt och levande inslag på våra gårdar!  
 
Möbler i källargångar 
Vi vill påminna om att det, av både trivsel- och brandriskskäl, inte är tillåtet att placera möb- 
ler eller andra föremål i källargångarna. Missade man containern som stod  
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uppställd under januari, får man ta en tur till tippen eller förvara oönskade prylar på annat håll 

tills en container är på plats nästa gång.  

 

Garantitid för golvvärme 

Alla som valt till golvvärme i sina badrum fick i en folder information om att man inom tre  

månader från installationsdatum kunde förlänga sin garantitid, från 12 år till 25 år. Många 

missade dock denna info, så nu finns möjlighet att via leverantörens hemsida förlänga sin ga-

rantitid, även om det gått mer än tre månader. Detta ska göras före sista april i år. Förläng 

garantin på installationen genom att registrera den på Ebecos webbplats: 

www.ebeco.se/garanti 

  

Fria ytor igen! 

Serneke håller på att avetablera sig, och de sista containrarna kommer att ha lämnat Gröna 

gatan senast i mitten av månaden. Det kommer även att göras en efterbesiktning av gröny-

torna, som ska återställas och göras fina igen. Detta låter sig dock inte göras så länge snön 

och tjälen fortfarande är med oss, utan kommer att göras framemot vårkanten.  

 

Hjälp till att motverka stölder i garagen 

Vi har vid upprepade tillfällen haft inbrott och stölder i våra garage. För att motverka dessa 

behöver vi hjälpas åt. Några enkla saker du kan göra för att stärka säkerheten och bidra till 

att göra garagen tryggare är: 

-När du öppnar en port eller dörr, stanna tillräckligt länge för att se till att ingen obehörig 

kommer in efter dig innan porten/dörren stängs. 

-Felanmäl alltid dörrar och portar som inte stängs eller låser sig ordentligt till HSB, på  

telefon 010 – 442 24 24. 

-Låna inte ut din tagg till utomstående. 

-Anmäl alltid borttappade tagg/nyckel till vår förvaltare på telefon 031-14 73 74 eller mail: 

brf.blasut@telia.com. 

-Anmäl till förvaltaren om du hyr ut din p-plats i andra hand. Du är ansvarig för din plats och 

vem som hyr den. 

Gemensamma insatser sänker våra kostnader och ökar tryggheten för oss alla. Öppna ögon 

och samverkan mellan oss grannar är bästa skyddet mot problemen. 
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