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        Maj 2018  
 
 
 
 
Expeditionen 
är ännu en tid flyttad till Jaegerdorffsplatsen 1A och besökstiderna är fram till semest-
rarna desamma: Måndagar 8.00-9.00, tisdagar 17.30-18.30 och torsdagar 12.00-
13.00. Förvaltaren är hårt arbetsbelastad, varför vi ber att besökstiderna respekteras 
och att frågor rörande stambyte ställs till Serneke, helst via e-post  
stambyteblasut@serneke.se 
 
Garantirenoveringar 
av toaletter pågår på Blåsutgatan 1 – 5 fram till i slutet av november. Detta är  
anledningen till att det åter står byggbod, containrar med mera på Blåsutgatan.  
De direkt berörda har fått särskild information. 
 
Trivselreglerna 
anslogs tyvärr inte sin uppdaterade form förrän i mitten av maj, men nu finns de både 
i entréerna och på hemsidan. 
 
Tvättpassen 
i tvättstugorna är normalt två eller (första och sista) tre timmar långa. Torkrum, tork- 
tumlare och torkskåp ska vara tömda senast en timme efter avslutat tvättpass. 
 
Cykelparkering 
finns det nu ett nytt utrymme för i garaget på Blåsutgatan 2 – 8. Cykelställ är inte på 
plats ännu, men utrymmet får användas som det är. Det finns fortfarande gott om ut-
rymme bland annat i cykelrummen på Blåsutgatan 7 och i Blåsutgatan 12. 
 
Cykelrensning 
kommer att genomföras i cykelrummen från och med den 18 juni. Alla cyklar som ska 
sparas måste märkas med färgad klisterlapp, som fastighetsskötarna lägger fram i 
samtliga trapphus/entréer. Också föremål som inte hör hemma i cykelrummen, som 
pulkor, barnvagnar, möbler mm, kommer att avlägsnas. För dessa hänvisar vi till för-
eningens barnvagnsrum och medlemmarnas egna förråd. Endast föremål som ägs av 
föreningen gemensamt, t.ex. trädgårdsredskap och grillar, kommer att tillåtas stå 
kvar. 
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Garagestädning 
sker enligt följande och vi önskar att alla bilar, motorcyklar, cyklar, cykelkärror etc står 
parkerade på annan plats denna tid 
Blåsutgatan 2-8 den 31/5 klockan 9-14, 
Blåsutgatan 3 ÖVRE den 1/6 klockan 9-14, 
Blåsutgatan 5 UNDRE den 4/6 klockan 9-14. 
 
Valberedningen 
arbetar nu för att ta fram ett förslag på styrelseledamöter för nästa år. Styrelsens  
arbete är mycket viktigt och en förutsättning för att vår bostadsrättsförening ska  
fungera. Som ledamot är du med och fattar beslut som rör all skötsel, drift och under-
håll av våra fastigheter. Då vi är HSB Göteborgs näst största förening med stora 
värden att förvalta är det ofta en meriterande och lärorik uppgift att ingå i vår styrelse. 
Alla ledamöter erhåller arvode och har möjlighet att utbilda sig hos HSB. Styrelsen 
väljs på demokratisk väg genom att medlemmarna röstar på årsstämman. Många 
olika kompetenser, t.ex. IT, ekonomi eller byggnadsteknik behövs, men personligt in-
tresse och engagemang är minst lika viktigt. I år har vi framförallt behov av personer 
med ekonomisk kompetens. Är du nyfiken, vill anmäla intresse eller har några frågor 
kring styrelsens arbete så är du välkommen att höra av dig till valberedningen. Maila 
till annika.v.m.johansson@gmail.com och uppge namn och kontaktuppgifter så kom-
mer valberedningen att kontakta dig. Det går även bra att ringa på 0736283863. 
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