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Blåsut Expeditionen  
för Bostadsrättsföreningen HSB Blåsut på Gröna gatan 41/Karl Johansgatan 100) har 
efter helgerna återgått till de vanliga tiderna: måndagar 8.00-9.00, tisdagar 17.30-
18.30 och torsdagar 12.00-13.00. Det går också att ringa (031-14 73 74) eller, bättre, 
e-post (brf.blasut@telia.com). Fastighetsförvaltare Caroline Klamas är hårt arbetsbe-
lastad och vi vädjar till medlemmarna att respektera expeditionstiderna. 
 

Felanmälan 
görs till HSB på www.brfblasut.se eller på telefon 010 442 24 24 vardagar 8.00-16.00. 
Brådskande ärenden, t.ex större vattenläckor, anmäls övrig tid till Securitas på 
010 470 55 98. Securitas tar betalt för varje ärende, så använd tjänsten bara i verk-
liga nödfall! 
 

Medlemmarnas e-post-adresser 
hoppas vi fortfarande få in fler av. Skicka ett mejl till brf.blasut@telia.com och ange 
namn, gata och lägenhetsnummer. 
 

Taggar/nyckelbrickor 
ska nu vara kontrollerade för er som bor på Blåsutgatan och Kabelgatan. De som inte 
omregistrerats görs nu obrukbara. Ni som har garageplats i annat hus än där ni bor 
eller av annan anledning har två taggar på nyckelknippan kan på expeditionen få dem 
sammanförda. Kontrollen av taggar fortsätter nu för er som bor på Gröna Gatan. 
 

Stambyte, etapp 3. 
Tredje etappen av stambytet är igång på Gröna Gatan. Det är trångt på gårdarna och 
inbrott har tvingat entreprenören att stängsla mer än planerat. Eftersom det är så 
trångt vid Gröna Gatan måste en del av bodarna och containrarna uppe på Blåsut stå 
kvar längre än beräknat.  
 

Information inför stambyte, badrumsrenovering etcetera för boende i husen runt 60-
gården hålls den 8 februari; berörda har fått särskild kallelse. 
 

Bästa sättet att kontakta Serneke när det gäller eventuella fel och brister i samband 
med stambytet är via e-post stambyteblasut@serneke.se.  
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Garage, förrådsgångar och trappor 
på Blåsutgatan börjar nu snyggas till efter stambytet. Vi måste själva medverka till att 
hålla brand- och ”skal-”skydd uppe: Inget annat än bil, cykel eller motorcykel på gara-
geplatserna. Cyklar i/vid cykelställ/-förråd! Ingen annan förvaring och inga 
reparationer i garagen. Se till att dörrar och portar går igen efter er. Gör garagen 
mindre intressanta för tjuvar genom att inte förvara saker i bilarna! Inga barnvagnar, 
cyklar eller annan förvaring i förråds- eller trappuppgångar (dock i enstaka fall undan-
tag för rullator eller rullstol). 
 
Container för brännbart grovavfall 
kommer att finnas vid Blåsutgatan 6 och mellan husen vid Gröna Gatan 57─59 mån-
dag den 22 januari till torsdagen den 25 januari kl. 15.00. 
 
Sopnedkasten 
är avsedda för väl emballerade hushållssopor. Stora sjok av papp, plast eller textil, 
pizzakartonger och liknande kan orsaka stopp. 
 
Klädmal 
orsakar problem i några förråd. Vi måste hjälpas åt med att bekämpa dessa – främst 
genom att hålla rent och titta till mattor, kläder, textilier, päls och fjädrar som vi förva-
rar i förråden. 
 
Trivselregler 
har vi upptäckt flera versioner av. De färskaste (från februari 2012) sitter i flera trapp-
uppgångar. Styrelsen arbetar med att anpassa dem bland annat till de nya stadgarna 
och en ny version kommer till stämman i höst. Så länge vill vi påminna om en viktig 
passus: ”Alla vill ha fint i sina lägenheter. Därför är det ibland nödvändigt att borra, 
spika och hamra m.m. Det kan man göra på vardagar men då gäller att störande ljud 
inte får förekomma efter klockan 19.00. På fredag, lördag, söndag samt annan röd 
dag inte efter klockan 15.00. Visa också hänsyn genom att inte börja före klockan 
08.00 på morgonen.” 
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