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Motioner 
till föreningsstämman den 15 november ska (som meddelades i förra bulletinen) läm-
nas eller skickas in till styrelsen (expeditionen) senast den 30 september. Tala i en 
rubrik om vad förslaget gäller, skriv en kort motivering, avsluta med vad du vill att för-
eningen ska göra, ditt namn och lägenhetsnummer. Lämna på papper eller skicka ett 
mejl till brf.blasut@telia.com. 
 
Ventilationskontroll 
kommer under hösten att genomföras på Blåsutgatan 1, 3, 5 och 7. Det betyder bland 
annat att personal behöver komma in för att mäta och justera luftflödena och för att 
kolla köksfläktarna. Mer information kommer till berörda. 
 
Gatubelysningen 
på Blåsutgatan håller på att bytas ut genom kommunens försorg. 
 
Busshållplatserna 
på Kabelgatan (utanför Blåsutgatan 5) låter kommunen höja marknivån på, så att det 
ska bli lättare att kliva av och på bussen. 
 
Gröna Blåsut 
går på sparlåga under stamrenoveringen. Gruppen ser däremot fram emot nya tag 
och nya satsningar till våren. En arbetsdag planeras i april där medlemmarna gårds-
vis rensar och förnyar i rabatter, planteringslådor och gemensamma grönområden. 
Alla som har idéer om hur vi snyggar upp och förbättrar vår utemiljö, gillar trädgårds-
arbete och vill vara med att påverka är mycket välkomna att höra av sig till Anders 
Hillberg, tel 0708-141 468 eller anders.hillberg@comhem.se. 
 
Container 
för brännbart material kommer den 1 oktober till den 4 oktober kommer en container 
vara placeras vid Blåsutgatan 8. Det kommer dessvärre inte placeras någon på 
Gröna gatan på grund av platsbrist, vi hänvisar er istället till Blåsutgatan. 
OBS Elektronikavfall, lysrör och dylikt hänvisar vi till återvinningscentralen. 
 
Nästa Blåsutbulletin 
väntas utkomma omkring den 22 oktober. 
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