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Dags att skicka in era motioner 
Vi passar på att återigen påminna om att 1 oktober är sista dagen att skicka in motioner till årets 
föreningsstämma, för alla som har förslag på hur vår förening och vårt område kan bli ännu 
bättre och trevligare för oss att bo i. Motioner mailas till brf.blasut@telia.com, eller lämnas som 
brev till expeditionen på Gröna Gatan 41.  
 
Och glöm inte att komma på stämman! 
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 både 
viktigt (och ibland riktigt spännande) 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!  
 
Valberedningen bjuder in till infomöte 
Årets valberedning hälsar alla välkomna till ett informationsmöte för den som är nyfiken på att 
kandidera till styrelseledamot eller valberedning. Mötet äger rum den 17 september, klockan 
18.00 på expeditionen, Gröna gatan 41. Då kommer det bjudas både på information om vad det 
innebär att vara styrelseledamot eller ledamot i valberedningen, såväl som på kaffe och macka. 
Ta med en granne och alla dina frågor! 
 
Höstens trädgårdsdag närmar sig 
Gröna Blåsut bjuder in till Höstens trädgårdsdag, lördag 19:e oktober från cirka klockan 10.00 – 
13.00. Då ägnar vi oss åt frivilligt trädgårdsarbete efter behov, och framför allt blir det ett tillfälle 
att umgås en stund med grannarna. Sedvanlig avslutning med korvgrillning! 
 
Nytt bredbandsavtal 
Styrelsen håller på att se över hur vi kan minska medlemmarnas kostnader för bredband, telefoni 
och tv. En del har redan lämnat ComHem för snabbare bredbandsuppkoppling via fiber och alla 
lägenheter har en fiberdosa installerad vilket möjliggör mer kraftfulla bredbandslösningar, IP-
telefoni och HD-tv. Styrelsen håller på att ta fram ett förslag som innebär att föreningen tecknar 
ett gruppavtal med en bredbandsleverantör. Vi är en stor förening och en attraktiv kund hos 
bredbandsbolagen, vilket gör att vi kan få till ett avsevärt lägre pris genom ett gruppavtal än det 
varje medlem betalar för enskilt avtal, och dessutom få snabbare uppkoppling. För att kunna 
teckna ett gruppavtal krävs stämmobeslut, därför är vi måna om att varje medlem får all 
information man vill ha, för att sedan kunna fatta beslut om billigare bredband på årsstämman i 
november. Vi bjuder därför in till ett informationsmöte 24 oktober klockan 18.00 i Festblåsan på 
Blåsutgatan 6. Vi kommer även att informera mer detaljerat i separata utskick. 
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Bara bra cyklar i cykelrummen! 
Visst är det lätt hänt att en cykel blir stående i väntan på reparation, men vi vill påminna om att 
det redan är trångt i cykelrummen. Därför kan de inte fungera som avställningsrum för trasiga 
eller gamla cyklar som inte används, eller för barnvagnar, leksaker och grillar.  
 
 
 
 
 


