
      

HSB Brf Blåsut  Adress: Gröna Gatan 41 414 54 Göteborg  Besöksadress: Gröna Gatan 41/Karl Johansgatan 100 . 

Telefon: 031-14 73 74  Fax: 031-24 73 74  E-post: brf.blasut@telia.com  Hemsida: www.brfblasut.se 
 
 

 

 
 

 

 
 

       Oktober 2018  
 
 
 
Föreningsstämma 2018 
med HSB Bostadsrättsförening Blåsut hålls i Majornakyrkan på Chapmans torg tors-
dagen den 15 november klockan 18.00. Registrering sker och (för den som förhands-
anmält sig) förtäring finns från klockan 17.00. Kallelse och handlingar kommer under 
de första dagarna i november. 
 
Revisor och valberedning sökes omgående! 
Årets valberedning har nu färdigställt sitt förslag till kommande styrelse, men före-
ningen saknar fortfarande revisor och ny valberedning till kommande år. 
Valberedningen ser gärna att alla i föreningen som har kompetens inom revision tar 
sig en funderare på om ni har möjlighet att ställa upp under kommande år. Vi önskar 
även intresserade till valberedningen. Båda dessa funktioner är mindre betungade än 
styrelsearbetet och en förutsättning för en fungerande bostadsrättsförening. Posterna 
är arvoderade och en utbildning från HSB ingår. Intresserade får gärna höra av sig till 
annika.v.m.johansson@gmail.com eller, i andra hand, ringa på 0736283863. 
 
Loftgångarna 
på Blåsutgatan 1, 3, 5 och 7 städas vecka 44 (den 29 oktober – 2 november). Se till 
att hålla helt tomt vid era lägenhetsentréer! 
 
Garagen 
är avsedda för parkering av bilar, motorcyklar och cyklar. All annan förvaring är för-
bjuden. 
 
Cyklar 
som inte märktes upp vid ”cykelrensningen” i juni har fastighetsskötarna flyttat på. Då 
det nu gått mer än tre månader kommer ej avhämtade cyklar att säljas eller slängas. 
 
Glödlampor 
innehåller numera ofta kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen och ska därför inte 
kastas i hushållssoporna. Vid Shellmacken, Karl Johansgatan 77, kan man lämna 
glödlampor och el-skrot. På försök har vi också ställt upp tunnor för återvinning av 
glödlampor och lysrör vid ingången till garaget på Blåsutgatan 2-8 (under trappan 
som leder upp till gårdarna mellan husen). 
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