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Inloggning i Aptus-portalen 
I förra numret av Bulletinen gick ett meddelande om Aptusportalen ut men av misstag kom 
texten inte med i alla exemplar av bulletinen. Därför kommer informationen nu en gång till. 
 
På Aptusportalen loggar man in för att ställa in bl a vilka telefonnummer man vill ha 
kopplade till porttelefonen eller för att boka föreningens gästlägenhet eller festlokalen 
Festblåsan. Styrelsen vill framförallt uppmana alla medlemmar att logga in och ändra sitt 
lösenord till ett nytt personligt lösenord. 
 
Gör så här: 
1 Gå till portalens webbadress https://brfblasut.aptustotal.se/aptusportal (du hittar den 
också på föreningens hemsida under ”medlemssidor” och ”hyra festlokal”). 
2 Logga in med ditt lägenhetsnummer (föreningens egna numrering, inte skatteverkets) som 
användarnamn och med lösenordet 12345.  
3 Ändra till ett nytt, personligt lösenord under fliken ”settings”. 
 
 
Fler som vill odla i pallkrage? 
Projektet med odling i pallkragar går nu i mars in på sin andra säsong. 23 av 25 odlare har 
valt att fortsätta med de pallkragar man tilldelades säsongen 2019. Därmed har vi endast 2 
befintliga pallkragar lediga för nya intresserade, men i mån av plats kan antalet pallkragar 
komma att utökas något. Är du intresserad anmäler du detta så snart som möjligt i ett e-mail 
till anders.hillberg@comhem.se. Det underlättar om du i e-mailet också anger din adress och 
ditt telefonnummer. 
 
HSB Trädgårdsgrupp 
Våra fastighetsskötare har fått förstärkning av HSB:s nya trädgårdsgrupp som består av 
Christoffer Sleipnes och Johanna Hjelmrot. De arbetar med grönområdena i samtliga HSB-
föreningar i centrum. Just nu beskär de växterna hos Brf Blåsut. En del buskar är glesa och 
risiga och behöver föryngras. Därför kan beskärningen bli ganska omfattande. Men 
efterhand växer de korta små stubbarna som återstår upp till täta och fina nya buskar. Under 
sommaren kommer gruppen främst att ägna sig åt inventering av Brf Blåsuts planteringar 
och grönområden. Till hösten sker nyplanteringar. 


