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Container för julgranen 
23-26 januari kommer containers för brännbart material att placeras ut på Blåsutgatan 
och Gröna Gatan. 
 
Skalskydd 
Som ett led i föreningens säkerhetsarbete kommer ett antal dörrar i källarna på Gröna 
Gatan att bytas ut mot ståldörrar. 
Succesivt kommer alla medlemmar att få en kallelse till förvaltaren där behörighet för 
garagetaggarna kontrolleras. I flera fall har det visat sig att det finns fler nyckelbrick-
or/taggar uttagna per lägenhet än vad medlemmen ska ha och det är viktigt att alla 
borttappade nyckelbrickor/taggar spärras. 
 
För att det ska vara möjligt att uppnå säkerhet i våra trapphus och garage måste varje 
person som passerar garageportarna stanna tills porten stängts.  
Om vi inte gör det så har obehöriga fri passage till garagen och därifrån till trapphu-
sen. 
 
Information om kommande stamrenovering  
Efter semestern i år kommer stamrenoveringen att göras på Blåsutgatan 2-8. Inform-
ation om detta kommer att hållas på Dalheimers hus den 9 mars. Separat kallelse 
kommer att delas ut i brevinkasten. Då informeras om tidplan och om hur grundval 
och tillval av badrums utrustning sker. 
 
Pågående stamrenovering och Festlokalen 
Nu efter helgerna har stamrenoveringen startat på Blåsutgatan 3 och fram till se-
mesteruppehållet ska Blåsutgatan 5 och 10-12 även vara klara. 
Föreningen har tillgång till evakueringsboende åt dem som av medicinska skäl inte 
kan bo kvar i sin lägenhet under stamrenoveringen För detta finns fyra bostadsbodar 
på Blåsutgatan och två handikappanpassade lägenheter på Karl Johansgatan 100. 
Det är den som är sjuk eller handikappad som får möjlighet att få evakueringsboende. 
Detta avgörs av NABO. Prioriteringen sker efter samtal och gällande läkarintyg.  
 
Under perioden februari – juni 2017 kommer vi att använda även festlokalen som 
evakueringsboende. Möjligheten att använda den som daglokal för andra som har 
stamrenovering pågående finns alltså inte. 
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Takrenoveringen på Gröna Gatan 
Renoveringen är angelägen då takpappen måste bytas. Takrännor kommer att bygg-
gas om och stuprören byts. Allt detta för att undvika ytterligare fuktskador. Taken har 
nått sin maximala livslängd och åtgärden har sedan länge funnits med i underhålls-
planen. 
 
När man har ställningar på plats kommer vi att foga om burspråken mot Karl Johans-
gatan samt byta den vita plåtfasaden mot samma typ av skivmaterial som man valt på 
det tredje höghuset på Karl Johansgatan. 
 
Det kommer bli ställning på bägge sidorna av husen. Starten kommer att ske med 
ställningsbygge 60-gården med start på Jaegerdorffsplatsen vecka 4. 
 
Styrelsen i BRF Blåsut         
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