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Ny lokal för stämman! 
I sista stund har vi tvingats byta lokal för årets föreningsstämma den 14 november, den 
kommer alltså inte att hållas på Dalheimers hus utan i Carl Johanskyrkans församlingshem, 
vid Karl Johanskyrkan. Tiden är den samma, 18.30 öppnar mötet och från 18.00 kan den som 
meddelat sin närvaro i förväg komma på smörgås och kaffe eller te.  
Vi vill, återigen, påminna om hur viktigt det är att komma på stämman och göra sin röst hörd. 
Vi har många viktiga punkter att avgöra som berör alla oss medlemmar. Även den som missat 
att osa är förstås välkommen (med den enda skillnad att man blir utan tilltugg – rösträtt har 
du självklart ändå!).    
 
Glöm inte att plocka bort låsen 
I flera av våra tvättstugor blir tvättlåsen sittande även efter tvätt, eller bokade tider glöms 
bort eller hoppas över. Då är det viktigt att man kommer ihåg att ta bort och parkera sitt lås, 
så att en granne kan använda tiden istället.  
 
Bulletinen per mail 
Nu finns det snart möjlighet att få ett mail om att senaste Blåsutbulletinen kommit. Du som 
lagt in din e-postadress på hemsidan kommer få mail när Bulletinen lagts ut på hemsidan. 
Föreningens hemsida har adress brfblasut.se, och man loggar in under Medlemssidor. 
Användarnamnet är det tresiffriga lägenhetsnumret (om lägenhetsnumret är mellan 1 och 99 
så är användarnamnet ex 001 eller 099). Efter inloggning kan man ändra t. ex. sin  
e-postadress under Min sida. Om det krånglar med inloggningen, skicka ett mail till 
eva.andersson@brfblasut.se.  

Luciafesten blir av i år igen! 
Förra året hade vi en trevlig luciafest i Kustens hus, som vi planerar att arrangera i år igen. 
Precis som förra gången blir det luciatåg och sång, och i år satsas det lite extra på barnen – 
det ryktas exempelvis att en trollkarl kommer att dyka upp! Vi ses den 13 december på 
kustens hus. Håll gärna utkik efter mer information i föreningens Facebookgrupp, på 
anslagstavlorna samt i nästa månads Bulletin.  
Även julen är i antågande, och i år blir det lite extra stämningsfullt – en julgran kommer att 
sättas upp även på Blåsutgatan 10 – 12, förutom de platser i föreningen som brukar prydas 
av julgran.  
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