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Ordinarie föreningsstämma 16 november 
Den ordinarie föreningsstämman hålls i år i Majornakyrkan på Chapmans torg. 
Den 16 november klockan 18:00. Från klockan 17:00 sker registrering och samtidigt 
kan man äta en smörgås och få en kopp kaffe. 
Kallelse till föreningsstämman delas ut i brevinkasten. I kallelsen finns en svarstalong 
där du samtidigt markerar vilken typ av smörgås du väljer. Svarstalongen ska lämnas 
till expeditionen senast 7 november. Det går även bra att göra sin anmälan via  
e-post brf.blasut@telia.com. 
 
Loftgångsstädning. 
V. 44 städas loftgångarna. En vecka före städningen kommer information om detta att 
sättas upp i trapphusen. Krukor, stolar, dörrmattor och annat som förvaras på loft-
gången måste tas bort och förvaras i lägenheten under städningen. 
 
Kontroll av garagetaggar. 
Kontrollen av garagetaggar har pågått under året och nu har alla som bor på Kabel-
gatan och Blåsutgatan fått uppmaning om att kontrollera sina taggar. Om du bor på 
någon av de adresserna och ännu inte kontrollerat dina taggar så gör det före årsskif-
tet.  
Efter jul påbörjas kontrollen av taggar för dem som bor på Gröna Gatan. 
Det är ganska många borttappade taggar som spärrats under året. När du är nyinflyt-
tad är det viktigt att du får alla nycklar och taggar av säljaren. 
 
Porttelefoner 
Nya porttelefoner och tag-läsare börjar monteras på Blåsutgatan 1, 3 och 5 under ok-
tober. Nu pågår arbetet med att uppdatera systemet. Taggarna blir av samma typ 
som de som redan finns till garagen och man kommet alltså inte att behöva ha två 
olika. Porttelefonen kopplas till fasta telefonen i lägenheten eller till mobiltelefon. Alla 
kommer att få förfrågan om till vilket telefonnummer de vill ha sin porttelefon kopplad. 
När arbetet påbörjas kommer information att finnas på anslagstavlorna i entréerna. 
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