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 Oktober 2019  

 
Byte av portkod 
För att höja säkerheten och se till att inte obehöriga kan ta sig in i våra trapphus, kommer vi 
under vecka 43 att byta portkoden – det var längesedan nu. Den nya koden kommer att delas 
ut i brevlådan tillsammans med kallelse till stämman, och vi vill påminna om att det är viktigt 
att koden inte sprids till obehöriga.  
 
Informationsmöte om bredband och sophantering 
Som vi tidigare berättat så håller styrelsen på att se över hur vi kan minska medlemmarnas 
kostnader för bredband, telefoni och tv, genom att föreningen tecknar ett gruppavtal med en 
bredbandsleverantör. Vi håller även på att se över vår sophantering, och planen är att stänga 
sopnedkasten och skapa sopstationer med nedgrävda sopbehållare. Eftersom detta är två 
stora frågor som berör alla medlemmars vardag, bjuder styrelsen in till ett informationsmöte 
om vägen framåt i projekten. Mötet kommer att hållas 24 oktober i Festblåsan, Blåsutgatan 
6. Då lokalen möjligtvis inte är tillräckligt stor, kommer vi att ge informationen vid två 
tillfällen under kvällen, kl 17.30 och kl 19.00. Vår förhoppning är att alla intresserade 
medlemmar ska få plats under kvällen vid något av de två informationstillfällena. Väl mött!  
 
Pallkrage nästa år igen? 
Är du en av dem som testat dina gröna fingrar i någon av de nya pallkragarna, och är sugen 
på att fortsätta odla även nästa år? Glöm inte att meddela att du vill ha kvar, eller eventuellt 
inte vill ha kvar, din pallkrage nästa år. Skicka ditt svar samt numret på din pallkrage till 
anders.hillberg@comhem.se.  
Oavsett hur du gör, så ser vi gärna att du tömmer pallkrage på växtavfall när den sista 
växtligheten vissnat ner. Växtavfallet kan lämnas på fastighetsskötarnas plats för växtspill, 
bredvid pannhuset i änden av Blåsutgatan 12. För er som bor på Gröna Gatan och har en bit 
att gå kommer lövkorgar att ställas ut som töms av fastighetsskötarna.  
 
Städning av loftgångar   
Under vecka 44 kommer loftgångarna i vår förening att städas och det är viktigt att de som 
har saker ståendes på loftgångarna plockar bort dem i god tid, så att städarna kan komma 
fram och göra rent och fint. Vi vill även påminna om att det av brandsäkerhetsskäl inte bör 
stå prylar i loftgångarna – så städveckan blir ett bra tillfälle att plocka bort eventuella saker 
som står där. 
 
Gröna nyheter   
Under hösten kommer ett arbete påbörjas med att renovera och rusta upp rabatterna längs 



      

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 

 
 

 
 
 

med utsidan av Blåsutgatan 2–8. I dag växer där på sina ställen vackert vildvin, men stora 
delar av muren är trist och grå, och blir ofta nedklottrad. Därför kommer där att planteras 
ytterligare klätterväxter för att så småningom täcka muren och ge gatan ett grönare och 
trevligare yttre. Utanför Blåsutgatan 10–12 kommer även träd inom kort att vara på plats.  
 
Extra säkerhetsåtgärd  
Den senaste tiden har boende på Gröna gatan haft problem med en del störningar och 
oönskad aktivitet i trapphusen. För att öka tryggheten för berörda medlemmar kommer 
Securitas under en period framöver att göra extra tillsyn i området ett par gånger per dygn.  
 
En påminnelse till!   
Som ni alla förhoppningsvis antecknat i kalendern, så är det 14 november klockan 18.00 i 
Dalheimers hus som gäller för årets föreningsstämma. Stämman är utan tvekan årets 
händelse i en bostadsrättsförening, och många viktiga beslut som rör oss alla fattas här – 
därför är det viktigt att närvara. Vi är många i föreningen, men i backspegeln har vi inte alltid 
varit så många på stämmorna, så styrelsen vill gärna uppmana er alla att komma den 14 
november och göra era röster hörda. Vi ses där!  
 
 
 
 
 
 


