
      

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 
 
 

 

 
 

 

 
 

       September 2017  
 
 
. 
 
 
Extra föreningsstämma angående nya stadgar för föreningen  
Den 14 september hölls en extra föreningsstämma och där antogs nya stadgar. Stad-
garna måste antas vi två på varandra följande föreningsstämmor för att bli giltiga och 
därefter godkännas av HSB Göteborg. Om den ordinarie stämman i november god-
känner stadgarna kan de börja gälla tidigt nästa vår. 
 
Vid extrastämman närvarade endast 60 personer varav 47 röstberättigade av 578 
möjliga. Stadgarna är föreningens viktigaste dokument och är de regler som styrelsen 
har att arbeta efter. De gamla stadgarna är sedan 1992. 
Nästa röstning blir på ordinarie föreningsstämma den 16 november i Mariakyrkan på 
Chapmans torg. Kallelse kommer att delas ut i brevinkasten. 
Protokollet från extrastämman ska finnas färdigt för medlemmarna på expeditionen 
inom 2 veckor efter stämman. 
 
HSB KOD för bostadsrättsföreningar. 
Den extra föreningsstämman röstade även igenom HSB KOD för bostadsrättsför-
eningar. Koden gäller om den godkänns genom röstning vid en föreningsstämma. 
HSB KODEN styr styrelsens arbete så att detta är systematiskt och transparant.  
 
Vid föreningsstämman 2018 kommer styrelsen att redovisa om man arbetat i enlighet 
med koden eller motivera varför man gjort ett avsteg från denna. 
 
Föreningens hemsida 
Den hemsida som funnits på Webben under många år har slutat fungera. Då den var 
tungarbetad och svår att hitta på har styrelsen satsat på att ta fram en ny modern 
hemsida i stället för att satsa pengar och resurser på att uppdatera den gamla. Tre 
styrelsemedlemmar arbetar med detta och vi hoppas kunna presentera den senare i 
höst. 
 
På hemsidan kommer naturligtvis protokollet från extrastämman att finnas.  
 
Information om stamrenoveringen för boende på Gröna Gatan. 
Informationsmöten hålls i Dalheimers hus mellan klockan 18:00 – 20.00 
Den 25 september för boende på Gröna Gatan, 47, 49, höghusen. Kallelse har läm-
nats lämnas i brevinkasten. 
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Den 2 oktober för boende på Gröna Gatan 43, 45, 51, 53, 55 och 32 Kallelse kommer 
att lämnas i brevinkasten. 
 
 
Motioner till ordinarie föreningsstämma. 
Motionerna ska vara inlämnade till expeditionen, Karl Johansgatan 100, senast 30 
september. I pappersform eller på mail (brf.blasut@telia.com). 
 
Hösten närmar sig och det blir mörkt ute 
På många av våra gårdar har vi lampor som inte fungerar i dag. Dels är det vanligt 
slitage dels en konsekvens av arbeten som gjorts med tak och fasader på Gröna Ga-
tan och stamrenoveringen på Blåsutgatan. Fastighetsskötarna och Serneke arbetar 
med att få allt i ordning. 
 
Kontroll av garagetaggar. 
Kontrollen av taggar fortsätter. Medlemmar som bor på Blåsutgatan uppmanas att 
komma till expeditionen och kontrollera att de har inte bara rätt taggar utan också det 
antal som finns redovisade på lägenheten. I de fall det finns taggar uttagna och som 
inte kan redovisas avkodas dessa i systemet. Detta är ett led i vårt skalskyddsarbete. 
Tider då expeditionen är bemannad för kontroll av taggar finns uppsatta på anslags-
tavlorna i trapphusen. Det går också bra att komma under ordinarie öppettider på 
tisdagar och torsdagar. 
 
Porttelefoner 
Nya porttelefonen börjar monteras på Blåsutgatan 1, 3 och 5 inom kort. Därefter 
kommer arbetet att fortsätta på Kabelgatan 15. Det arbetet ska vara klart till jul. 
Efter helgerna, då stamrenoveringen är klar på Blåsutgatan 2-12 fortsätter arbetet 
med nya porttelefoner där. 
Boende på Gröna Gatan får sina nya porttelefoner efter sitt stambyte förutom boende 
på Gröna Gatan 32 där man installerade dem i samband med att de nya lägenheter-
na blev färdiga. 
 
 
 
 
Styrelsen i BRF Blåsut         
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