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Barnpooler på våra innergårdar 
Föreningen har stor förståelse för att det är varmt ute och att den här sommaren kommer se annorlunda 
ut med tanke på rådande pandemi. Det har inkommit en hel del funderingar kring de barnpooler med-
lemmar själva har införskaffat och placerat på våra gårdar, en aktivitet för de små under 
sommarhalvåret. Vi vill härmed upplysa er som införskaffat dessa barnpooler till försiktighet och akt-
samhet, tänk på grannar i närområdet samt att inte slösa på vatten. Den enskilde medlemmen bär 
ansvaret för att inga olyckor sker och att inte vatten står och flödar i mängder på våra gårdar.  
  

Måsar 
Det har varit en del problem med måsar i vårt närområde och de som byggt bo på föreningens tak är nu 
hanterade av fastighetsskötarna. I sällsynta fall kan det tillkomma ytterligare bofästning på taken fram 
till mitten av juli månad. Fiskmåsar är stämplade enligt jaktlagen som skyddade djur från april till au-
gusti månad, under parningssäsong.  
Föreningen arbetar tillsammans med våra grannföreningar på en helhetslösning gällande fågelsäkring 
på våra tak som kommer presenteras för er medlemmar innan nästa sommar. 
  

Hissar  
Under de senaste veckorna har det uppstått en hel del onödiga fel på hissarna i våra trappuppgångar. 
Tänk på att hantera hissarna med varsamhet då du som enskild medlem kan komma att bli debiterad för 
eventuella hisstopp. Detta gäller exempelvis överlastning i hissen eller trasiga dörrblad. 
  

Rastning av hundar 
Många medlemmar har hört av sig angående att hundar rastas på gräsmattorna runtom husen, framför-
allt har det framförts klagomål gällande Blåsutgatan. Många försvarar sig genom att påtala att hunden 
kissar bara eller att man plockar upp. Det sistnämnda sker inte alltid. Barn leker och folk sätter sig 
gärna med en picknick på våra grönytor. Det har även uppmärksammats att hundar kissar i/på de nya 
odlingslotterna – det måste genast upphöra då medlemmar planterat ätbart däri. Det är ej tillåtet att 
rasta hundar på våra gräsmattor, det är även skyltat och vi uppmanar alla hundägare att respektera 
detta. 
 
Förvaltarexpeditionens sommartider 
Från och med den 22 juni till och med den 9 augusti har Expeditionen på Gröna Gatan 41/Karl Johans-
gatan 100 följande öppettider: 
Måndagar 14:00 – 16:00 
Torsdagar 12:00 – 13:00 
 
 
En trevlig och solig sommar önskar Styrelsen Brf Blåsut 


