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Stambytet 
och badrumsrenoveringen har nu nått Gröna Gatan och löper efter en knackig start 
enligt plan. Tyvärr blir det smutsigt, högljutt och bökigt i vår omedelbara omgivning 
där vissa kan råka värre ut än andra. Men som vi alla vet måste arbetet göras. Slutre-
sultatet blir mycket bra och kommer att ha en positiv inverkan på det dagliga livet i 
lägenheterna. Och det främjar föreningens redan goda anseende och inte minst det 
gör våra lägenheter än mer attraktiva på bostadsmarknaden. 
 

Expeditionen 
flyttar på grund av stambytet under några veckor från Gröna Gatan 41 till 
Jaegerdorffsplatsen 1A. Besökstiderna kommer vara de samma måndagar 8.00-9.00, 
tisdagar 17.30-18.30 och torsdagar 12.00-13.00. Det går också att ringa (031-14 73 
74) eller, bättre, e-post (brf.blasut@telia.com). 
 

Återvinningsstationen 
på Blåsutgatan är hårt belastad sedan en station på Kabelgatan försvunnit i samband 
med nybyggnation där. Vi kan hjälpas åt med att anmäla överfulla behållare till För-
packnings- & tidningsinsamlingen (FTI) på deras hemsida www.ftiab.se (där kallas 
stationen för Majorna-Blåsutgatan 2), på telefon 0200880311 (där kallas stationen 
13862) eller mejla se@ftiab.se, vika ihop pappersförpackningar väl, aldrig ställa åter-
vinningsmaterial utanför behållarna och att istället gå till stationerna på Seglaregatan 
eller Chapmans torg. 
 

Nya stadgarna 
för HSB Bostadsrättsförening Blåsut i Göteborg antogs av föreningsstämmor i sep-
tember och november 2017. Nu har de godkänts av HSB och registrerats hos 
Bostadsverket och är därmed gällande. 
 

Trivselreglerna 
kommer snart att revideras, bland annat för att anpassas till de nya stadgarna. Men 
ännu en tid gäller de trivselregler som hänger inplastade i de flesta entréer.  
På förekommen anledning vill styrelsen påminna om en passus som gällt sedan 
2012: ”Alla vill ha fint i sina lägenheter. Därför är det ibland nödvändigt att borra, 
spika och hamra m.m. Det kan man göra på vardagar men då gäller att störande ljud 
inte får förekomma efter kl. 19.00. På fredag, lördag, söndag samt annan röd dag inte 
efter kl. 15.00. Visa också hänsyn genom att inte börja före klockan 08.00...” 
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Andrahandsupplåtelse 
av bostadsrättslägenhet får ske om man ”har skäl för upplåtelsen”, men kräver styrel-
sens skriftliga samtycke. Detta gäller också korttidsuthyrning (till exempel genom 
företag som Airbnb) av hela lägenheten. 
 
Porttelefonerna 
på Blåsutgatan 2 – 12 har inte kunnat tas i bruk så snart som förväntat, men förhopp-
ningsvis är de igång före mars månads utgång. Övergångsvis kommer det finnas kvar 
möjlighet att använda portkod. 
 
Cyklar 
ska det, som sades i förra bulletinen, snart bli lättare att parkera säkert. I vår gör vi 
också en ”cykelrensning” på Kabelgatan och Blåsutgatan. 
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