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       Januari 2019  
 
Expeditionen  

för Bostadsrättsföreningen HSB Blåsut på Gröna gatan 41/Karl Johansgatan 100) har 

efter helgerna återgått till de vanliga tiderna: måndagar klockan 15.00 – 18.00 och 

torsdagar 12.00-13.00. Måndagar klockan 17.30 – 18.00 finns också en styrelse-

ledamot närvarande. Många ärenden kan klaras av på telefon (031-14 73 74) eller 

e-post (brf.blasut@telia.com).  

 

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! 

 

Container 

för julgranar och annat brännbart grovavfall kommer att finnas vid Blåsutgatan 6-8 

och Gröna gatan 32 från den 21 januari till den 24 januari klockan15.00. 

 

Återvinning av glödlampor och lysrör 

Lågenergilampor innehåller ofta kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen och ska 

därför inte kastas i hushållssoporna. Vid Shellmacken, Karl Johansgatan 77, kan man 

lämna glödlampor och elskrot. Sedan i oktober finns också tunnor för återvinning av 

glödlampor och lysrör vid ingången till garaget på Blåsutgatan 2–8 (under den utvän-

diga trappan vid Blåsutgatan 6). Förhoppningsvis är det mer hållbara glödlampor som 

är anledningen till att tunnorna hittills inte behövt tömmas. 

 

Odling i pallkrage 

Gröna Blåsut bjuder in de medlemmar som är intresserade av odling i pallkrage till ett 
möte den 14 februari 2019 kl 18.30 i föreningens expedition på Gröna Gatan 41/Karl 
Johansgatan 100. På mötet diskuterar vi var pallkragarna ska stå, hur många de ska 
vara och hur vi ska administrera skötseln av dem. Om du är intresserad, men förhind-
rad att komma till mötet, är du välkommen att vända dig till Anders Hillberg, tel: 0708-
141468, epost: anders.hillberg@comhem.se med frågor eller för mer information. 
Varmt välkommen! 
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