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Sommartider på expeditionen 
Expeditionen kommer att vara bemannad under hela sommaren 
Mellan den 26 juni och 8  augusti kommer dock jourtiden på tisdagarna att vara 
mellan klockan 15:00 till 16:00. Telefonsvarare och e-post fungerar som vanligt. 
 
Information om stamrenoveringen för boende på Gröna Gatan. 
Informationsmöten hålls på Dalheimers Hus mellan klockan 18:00 – 20.00 

 Gröna Gatan 43, 45, 51, 53, 55 och 32 sker den 25 september 2017 

 Gröna Gatan 47 och 49 sker den 2 oktober 2015 

 Gröna Gatan 61, 63, 69 och 71 sker den 5 februari 2018 

 Gröna Gatan 65 och 67 sker den 8 februari 2018 

Information om mötet kommer att delas ut i brevinkasten ca 1 månad i förväg. 
 
Arbete i garagen på Blåsutgatan 3 och 5. 
Dagvattenledningarna från gården och garagen är igentäppta av sand som samlats 
under åren. Under varje dagvattenbrunn på gården kommer ett sandfång att monte-
ras och nya dagvattenledningar dras i taken på garagen. 
Arbetet startar den 26 juni och de bilar som behöver flyttas ut kommer att lappas 
veckan före. 
 
Extrastämman för byte av föreningens stadgar. 
Beslut om att anta de nya stadgarna skall tas på två på varandra följande förenings-
stämmor. Det blir därför en extra föreningsstämma den 14 september 2017 för första 
beslutet. Andra beslutstillfället blir på den ordinarie föreningsstämman den 16 no-
vember. Kallelse kommer att delas ut i brevinkasten ca 4 veckor före varje 
föreningsstämma. 
Vi har i tidigare Bulletiner och via särskilt PM informerat om de nya stadgarna. Vi har 
också informerat om HSB-kod för bostadsrättsföreningar. Dokumenten finns att ladda 
ner på föreningens hemsida och kan även hämtas hos förvaltaren på expeditionen. 
 
 
Kontroll av garagetaggar. 
Kontrollen av taggar fortsätter och de som inte haft möjlighet att komma av dem som 
kallats hittills kommer att få en påminnelse. Vi genomgångarna visar det sig att 
många lägenheter har fler taggar uttagna än vad de som bor där vet om och då spär-
ras de. Detta är ett led i vårt skalskyddsarbete. 
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Föreningens hemsida 
En mindre grupp i styrelsen arbetar med att skapa en ny hemsida för föreningen. 
Denna ska bli lättare att uppdatera och hålla aktuell och där kommer funktionerna 
med att boka gästlägenhet och festlokal att finns för medlemmarna igen. 
 
Arbeten under semesterperioden 
Under vecka 27, 28 och 29 kommer inget arbete att pågå med stamrenoveringen på 
Blåsutgatan. 
På Gröna Gatan kommer arbete med att ta bort ställningar att pågå under juli. 
Alla lägenheter på Blåsutgatan 10-12 kommer att vara klara så ingen kommer att vara 
utan dusch och toalett under sommaren. 
Arbetet startar därefter med stamrenoveringen den 24 juli på Blåsutgatan 8. 
 
Gästlägenheten och festlokalen. 
Fram till 24 juli är det möjligt att boka båda lokalerna. Bokningen måste dock ske hos 
förvaltaren.  
 
HSB blir våra nya fastighetsskötare. 
Från 1 juli kommer HSB att överta fastighetsskötartjänsten. Två nya fastighetsskötare 
från HSB - Leif och Casper - kommer att tillsammans med Christer ta hand om sköt-
seln av våra fastigheter och tillhörande grönområden.  
Från 26 juni kommer de nya fastighetsskötarna att vara på plats för att komma in i de 
dagliga rutinerna. 
De två parkeringsplatserna som finns framför panncentralen kommer att användas av 
fastighetsskötarna och det kommer att skyltas att det är parkeringsförbud för övriga 
bilar.  
 
Fasaderna på Gröna Gatan 
De nya fasaderna som sätts upp på Gröna Gatan mot Karl Johansgatan och på hög-
husets gavlar är cementplattor och isoleringen är mineralull och inget av de 
materialen är brännbara. Det är helt naturligt att det finns en oro och att frågan har 
väckts. 
 
Sommartider 
Under sommaren tillbringar många av oss tid på balkonger och gårdar. Det är viktigt 
för den goda grannsämjan att vi tar hänsyn till varandra och undviker alla typer av 
störande aktiviteter – ex. bollspel på gårdarna, hög musik på kvällarna eller rökning 
och grillning på balkongerna…   
 
 
Trevlig och skön sommar önskar vi från  
 
Styrelsen i BRF Blåsut         
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