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Stadgar för Brf Blåsut och HSB-koden 
Tillsammans med denna Bulletin delas ett PM ut som beskriver varför föreningen be-
höver byta sina stadgar. I PM-et finns också beskrivet de väsentliga förändringar 
detta medför för bostadsrättsägaren. 
Ett beslut om byte av stadgar måste tas på två föreningsstämmor i följd och dessa är 
inplanerade den 14 september och därefter på den ordinarie stämman den 16 no-
vember. Kallelse till extrastämman och den ordinarie föreningsstämman kommer att 
delas ut i brevinkasten. 
Både de nya och de gamla stadgarna finns på föreningens hemsida med adress – 
www.brfblasut.se. Användarnamn är ert lägenhetsnummer och lösenordet är blasut 
eller det ni tidigare själv har valt. Den som inte har tillgång till dator kan hämta de nya 
stadgarna hos förvaltaren under expeditionstid  
HSB-koden är riktlinjer för hur föreningen ska skötas av styrelsen. Om stämman antar 
koden måste styrelsen årligen på ordinarie föreningsstämma redovisa hur koden följts 
och om avvikelser skett förklara anledningen till detta. 
HSB-koden finns även den att hämta på föreningens hemsida eller hos förvaltaren. 
 
Obligatorisk Ventilationskontroll d.v.s. OVK  
Enligt lag måste vi genomföra en OVK vart 6:e år i föreningens fastigheter. I samband 
med stambytet görs nu OVK-besiktning där bl.a. köksfläktarna ingår. Det har då fram-
kommit att en del lägenheter är utrustade med köksfläktar som inte är kompatibla 
med husets ventilationssystem. En sådan fläkt stör systemet och kan medföra olä-
genheter inte bara i den aktuella lägenheten utan också i omkringliggande 
lägenheter.  
De lägenhetsinnehavare som detta gäller har fått information om problemet och upp-
maning att åtgärda det. Informationen innehåller också erbjudanden om hur det kan 
lösas. Merparten av de berörda lägenhetsinnehavarna har hörsammat uppmaningen 
och valt en lösning som eliminerar problemet.  
Tyvärr finns det ett fåtal medlemmar som av olika skäl valt att ignorera informationen 
och uppmaningen. Om OVK-besiktningen inte kan slutföras blir hela projektet sanno-
likt både försenat och fördyrat! 
Styrelsen uppmanar berörda lägenhetsinnehavare att omgående medverka till 
att föreningen och Serneke kan slutföra OVK-besiktningen. 
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Sommaruppehåll för Serneke 
Arbetet på Blåsutgatan 10-12 beräknas vara färdigt den 30 juli och arbetet på Blåsut-
gatan 8 startar den 24 juli. Däremellan är det byggsemester och alltså lugnt i 
området. 
 
Takarbetena på Gröna Gatan  
Arbetena fortskrider enligt plan och beräknas pågå fram till mitten på juni på 60-
gården och mitten på juli 40-gården. Därefter kvarstår nedtagning av ställning. 
 
Festblåsan och gästlägenheten 
Festblåsan blir nu ledig och kan bokas av medlemmarna från 29 maj fram till arbetet 
börjar den 23 juli. 
Gästlägenheten kommer att vara möjlig att boka från 30 juli fram till 20 augusti. 
Då dessa inte kan bokas på hemsidan längre så gäller bokning per telefon eller        
e-post till förvaltaren. 
 
Hemsidan 
Vår hemsida är ett antal år gammal och inte användarvänlig. Styrelsen undersöker nu 
andra alternativ. Målsättningen är att skapa en informativ relevant hemsida som är 
lättillgänglig för medlemmarna i föreningen.  
Bokning av festblåsan och gästlägenheten ska även fortsättningsvis ske via hem- 
sidan.  
 
Kontroll av garagetaggar 
Nu pågår kontroll av garagetaggar för dem som bor på Blåsutgatan 1, 3 och 5. 
Besök förvaltaren under expeditionstid eller de utökade tider som finns anslagna i 
trapphusen. Det finns taggar som kommit på villovägar och det är viktigt att dessa av-
kodas så de inte kan användas av obehöriga. 
 
Trygghet 
Styrelsen arbetar kontinuerligt med trygghets- och säkerhetsfrågor. Vi ser över före-
ningens utemiljöer och gemensamma utrymmen och kommer löpande att byta ut och 
komplettera belysning där det behövs.  
Vidare ser vi över skalskydd, porttelefon (test pågår på Gröna Gatan 32 och Blåsut-
gatan 7) och som sagt kontrollerar att taggar som eventuellt är på drift avkodas.   
 
 
Styrelsen i BRF Blåsut         
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