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Enkät till medlemmarna 
Styrelsen har satt samman en enkät med frågor till Brf Blåsuts medlemmar. Den delas ut på 
gult papper på samma ställe som denna Bulletin, och finns även att ladda ner från hemsidan 
under rubriken ”Vanliga frågor” (brfblasut.se). Observera att du inte behöver logga in för att 
komma åt den. Syftet är att få en bättre bild av hur ni medlemmar ställer er till olika förslag 
om förändringar och förbättringar, om ni har önskemål om olika aktiviteter och om ni kan 
tänka er att medverka i föreningens arbete och intressegrupper. Enkäten ställs till varje 
hushåll. Det är viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten.  Du kan lämna ifylld 
blankett till Expeditionen på Gröna Gatan 41/Karl Johansgatan 100 eller mejla den 
till marina.ghersetti@brfblasut.se. Svaren kommer att anonymiseras för att därefter 
sammanställas och publiceras i kommande Bulletin och på föreningens hemsida. 
 
Telia bredband 
Avtalet med Telia om gruppanslutning av bredband är nu påskrivet. Planerna för det 
fortsatta arbetet är att installera fiberportar i några få lägenheter som meddelat att de 
saknar sådana, installera så kallat bostadsnät hos alla – det vill säga ytterligare en fiberport i 
vardagsrummen – och slutligen ansluta alla till bredbandet.  Enligt tidsplanen ska detta 
slutligen ske under hösten. Styrelsen vill dock flagga för att arbetet kan bli försenat på grund 
av coronaviruset. Det är inte lämpligt att hantverkare under rådande förhållanden genomför 
arbeten i våra lägenheter. Vi återkommer med mer information så fort vi har mer exakta 
uppgifter om tidsplanen. 
För de som har bredbandsavtal med andra leverantörer som förfaller under året är en 
lösning att teckna enskilt avtal med Telia. Det kommer per automatik att uppgå i 
gruppavtalet den dag detta implementeras. Därmed annulleras också bindningstiden för 
tidigare enskilt avtal utan extra kostnad. Du kan läsa mer om gruppavtalet på vår 
hemsida brfblasut.se under rubriken Medlemsinformation. 
 
Parkera inte på innegårdarna 
Styrelsen vill påminna om att det inte tillåtet att parkera sin bil inne på våra gårdar och 
gångvägar mer än för att bara lasta i och ur. Gårdarna ska vara bilfria, bland annat för att 
fastighetsskötarna, andra arbetsfordon och utryckningsfordon ska kunna ta sig runt till alla 
delar av området. 
 
 



Brf Blåsut behöver just dig 
Valberedningen vill ge möjlighet till intresseanmälan till styrelse, valberedning och/eller 
lekmannarevisor redan nu inför nästa verksamhetsår. Att bidra som förtroendevald är en 
synnerligen viktig del av föreningsdemokratin.  
 
Vad gäller specifikt styrelsearbete söker vi dig som har erfarenhet av exempelvis 
kommunikation, fastighetsfrågor, juridik, ekonomi, upphandling, miljö/hållbar utveckling 
eller annat som behövs inom föreningen. Det är viktigt att du har lätt för att samarbeta samt 
kan leda prioriterade utvecklingsområden för föreningen. Det är meriterande med tidigare 
erfarenhet som förtroendevald men inte krav.  
 
Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett bra boende. Bidra till din bostadsrättsförening 
genom att fylla i följande intresseanmälan: https://forms.gle/UyRYvcB1MxJbtGzt5 . Länk 
finns även på föreningens medlemssidor på brfblasut.se samt Facebook-sida, där du även 
finner en presentation om arbetet som förtroendevald. Intresseanmälan kan fås på papper 
genom att kontakta nedan epost-adress (Om du inte har tillgång till e-post kontakta 
valberedningsordförande Katja 0708-881009) 
 
Kontakta gärna brfblasut.valberedning@gmail.com vid frågor.  
 
Vänliga hälsningar från Valberedningen (Katja Finger, Patrik Nordin och Rickard Johansson) 
 
 
Information från Gröna Blåsut  
Våren är här och därmed är det dags att ta i tu med grönskan på och kring våra gårdar. Inom 
kort kommer bland annat några rönnar på Blåsutgatan 7 att tas ned då de befunnits döda 
och riskerar att falla och orsaka skada. Säsongen för er som odlar i pallkragar startar också 
och vi kan meddela att vi nu har 27 pallkragar i gång. Och så ett tips till alla er som haft 
lökväxter inomhus nu under vårvintern; När lökarna gjort sitt är det OK att stoppa ned dessa 
i någon närliggande rabatt. En enkel form av återvinning som kan sätta färg på rabatterna 
nästa vår. 
 
 
 
 
Till sist önskar styrelsen all medlemmar en fortsatt fin vår i dessa exceptionella tider. Glöm 
inte att hålla lite avstånd och ta hand om varandra. 


