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Byte av entreprenör för fastighetsskötsel i föreningen. 
Den 1 juli övertar HSB avtalet för fastighetsskötsel i vår förening. Detta sker efter att 
vi fått in tre anbud från entreprenörer och vi funnit HSB:s anbud fördelaktigast. Vi 
kommer även i fortsättningen att ha bemanning alla vardagar. Styrelsen har ställt som 
krav till alla som lämnat anbud på tjänsten att vi är angelägna om att de tillvaratar 
Christers kompetens och vi hoppas att få ha honom kvar i många år än. 
 
Konsekvenser av försvårat tillträde till lägenheter 
Vid arbete med stamrenovering och byte av el i våra lägenheter behöver hantverkar-
na tillträde till lägenheterna. På informationsmöten ges upplysning om detta. Alla som 
arbetar i våra lägenheter kan visa legitimation. 
När tillträde behövs lämnas meddelande i brevinkastet i förväg och den boende väljer 
att vara hemma och öppna eller att lämna sin nyckel till Serneke eller till vår förvaltare 
i brevinkastet på expeditionen. Lägg nyckeln i ett kuvert och märk med namn och det 
tresiffriga lägenhetsnumret.  
Det händer ganska ofta att detta missas och då drabbas föreningen av extra kostna-
der.  
För att inte förorsaka föreningen, som är vi själva, onödiga kostnader uppmanas alla 
att respektera entreprenörens behov av tillträde till lägenheten. 
 
Stambytet på Blåsutgatan 
Serneke håller sin tidplan. Enligt planen kommer Blåsutgatan 10-12 att vara färdigt 
innan semestern. 
Efter semestern, den 24 juli startar arbetet med badrummen på Blåsutgatan 8. Elekt-
rikern kommer att byta el i alla lägenheterna där före semestern. 
Hela Blåsutgatan ska vara färdig den 22 december så alla ska kunna fira jul med nya 
badrum och toaletter. 
Just nu pågår val och tillval av kakel, klinker och badrumsutensilier och sista dag för 
att göra sina val för dem som bor på Blåsutgatan 2-8 är den 5 maj.  
De som bor på Blåsutgatan 2-8 och som inte var på informationsmötet på Dalheimers 
hus torsdagen den 9 mars och som inte fått sin katalog och badrumsritning uppma-
nas att snarast kontakta Tillvalshanteraren på telefon eller mail. 
Telefon 0700-904319  Tillval.brfblasut@serneke.se 
Om det är någon medlem som inte gjort sina val och skrivit på avtalet med Serneke 
den 5 maj tvingas styrelsen skriva på det avtalet för att inte förorsaka förseningar i 
arbetet. Det avtal som styrelsen kan skriva på är endast standardsortimentet och ger 
inga extrakostnader till den medlemmen. 
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Dagvattenhantering på H-gården 
Arbetet med dagvattenavrinningen från gården vid Blåsutgatan 1, 3, och 5 har inte 
fungerat som planerat. Sand har under årens lopp täppt till dagvattenledningarna i 
bottenplattan på det nedre garaget. Alla försök att spola rent ledningarna har varit 
förgäves. 
På gården finns många avloppsbrunnar, där kommer sandfångare att monteras under 
taket i övre garaget, så att de nya ledningar vi tvingas dra inte kommer att täppas 
igen. Detta har gjort att arbetet i de två garagen kommer att pågå nu under våren och 
försommaren. De som har sina bilar där kanske blir uppmanade att flytta dem tillfäl-
ligt. Parkeringen på Blåsutgatan 6 är reserverad för de bilarna som då har 
parkeringstillstånd liggande i framrutan. 
 
Festlägenheten. 
Nu används festlokalen som evakueringsboende. När arbetet på Blåsutgatan 6 star-
tar kommer vatten och avlopp att saknas även i festlägenheten och denna kommer 
alltså inte att vara en fredad zon. Mellan 1 juli- 24 juli finns festlägenheten ledig att 
boka för fester och gäster. 
 
Gästlägenheten  
Används nu för dem som arbetar skift och alltså behöver någonstans att sova på da-
gen. Gästlägenheten kommer att vara bokningsbar mellan 1 juli och 24 juli. 
Då vår bokning på hemsidan inte fungerar så sker all bokning via förvaltaren per tele-
fon eller mail. 
 
Tak och fasadarbetena på Gröna Gatan 
Tak- och fasadarbetena på Gröna gatan går i enlighet med plan. Ställningsarbetet är 

klart och bygglovet för den nya fasadskivan är beviljad. Arbetena förväntas vara av-

klarade i början av juni 2017 för 60-gården respektive i början av juli 2017 för 40-

gården. 

 

Ny kod till våra entrédörrar 
Den 3 april kommer koden till våra entrédörrar att bytas. 

Ny kod blir 5595 
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