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 Mars 2019  
 
Dags för vårstädning! 

Lördagen den 13:e april är datumet för dig som vill göra en handfast, och helt frivillig insats 

för det gröna i vårt område, på egen eller närliggande gård. Gröna Blåsut arrangerar den 

traditionella och frivilliga ”Vårens Trädgårdsdag”, som nu är tillbaka efter några års uppehåll 

på grund av stamrenoveringen. Städdagen drar igång klockan 10.00 och håller på till ungefär 

13.00- Det brukar bli både fint i vårt område, och en trevlig stund som tidigare år avslutats 

med fika eller korvgrillning.   

 
Pallkragsodlingen drar igång 
Under trädgårdsdagen kommer vi också starta upp de mer handfasta delarna av 
pallkragsodlingen, som många varit intresserade av. Pallkragsodlingen är ett resultat av en 
motion till årsstämman 2018, och det är roligt att se att intresset varit så stort! Du som 
anmält intresse för en pallkrage – glöm inte att bekräfta din anmälan till 
anders.hillberg@comhem.se, senast 19 mars.   
Fem stycken träd har nu återplanterats i kanten på Blåsutgatan 1-7 Gröna Blåsut, där 
Sernekes baracker tidigare stod. Gröna Blåsut kommer även inom kort att börja se 
över planteringen av nya klängväxter på muren på Blåsutgatans norra sida (2-8), en mur som 
kan behöva piggas upp med lite grönt.  
 
Datum spikat för årsstämma 
Redan nu kan man i god tid göra plats i kalender för årets föreningsstämma, och boka in 14 
november klockan 18.00. Stämman kommer att hållas på Dalheimers hus, där det finns plats 
för många av oss. Mer info kommer när det börjar närma sig.  
 
Stambytet är klart – ny kontakt för felanmälan 
Nu är stambytet klart. Upptäcker ni något som behöver felanmälas så gör ni det via HSB:s 
felanmälan, precis som man gjort tidigare. Inga felanmälningar skall alltså till förvaltaren. När 
HSB fått in ärendet kommer de i sin tur förmedla det vidare till berörd part 
(Serneke/fastighetsskötare/förvaltare).  
 
Arbete med förbättrat skalskydd 
Vi arbetar aktivt med att förbättra skalskyddet i vår förening, bland annat genom att 
nyckelsystemet förändrats så att inpassering endast kan göras med hjälp av tagg. En förnyad 
kontroll av alla taggar kommer också att göras, information om detta kommer ut i god tid. 
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Som en del av arbetet med att förbättra skalskyddet kommer även aluminiumdörrar att bytas 
mot ståldörrar i garagen på Blåsutgatan 3-5 och Blåsutgatan 2-8.  
 
 
Möjlighet till cykelhus 
I enlighet med beslut på senaste årsstämman undersöker styrelsen nu möjlighet att uppföra 
ett cykelhus på Kabelgatan. Behovet av att kunna parkera cyklar på ett säkert sätt är stort 
bland föreningens medlemmar och styrelsen arbetar kontinuerligt med detta.  
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