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               JUNI 2020  
 
 
Brf Blåsut behöver just dig 
Anmäl ditt intresse till valberedningen att bli förtroendevald som styrelseledamot, valberedare och/eller 
lekmannarevisor. Att bidra som förtroendevald är en synnerligen viktig del av föreningsdemokratin.  
Du anmäler ditt intresse på föreningens medlemssidor på brfblasut.se. Du kan också maila till brfbla-
sut.valberedning@gmail.com. Vi har även skapat en enkät som vi gärna ser att du fyller i, om du är 
intresserad: https://forms.gle/goZPdE2ZX3qUbgs69. 
Vänliga hälsningar från valberedningen, Katja Finger/Patrik Nordin/Rickard Johansson 
 
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 
 
Säg hej till Oskar! 
Oskar Kardell från PLL Fastigheter kommer att arbeta vid sidan av vår nuvarande förvaltare Mats Lar-

sson framöver. Därför tänkte vi nu presentera Oskar så alla vet vem det är de 
möter på expeditionen. 
Ålder: 34 
Bor: Gårda 
Bakgrund: Har arbetat med fastighetsförvaltning i 7 år och kommer senast från 
Riksbyggen. 
Det bästa med mitt jobb: Att alla dagar ser olika ut, charmen i att hantera de 
små eller stora problemen från fasadrenoveringar till den dagliga dialogen med er 
medlemmar. 

 
Portkoder 
Samtliga portkoder i föreningen är nu borttagna, av säkerhetsskäl. Du kommer in genom att använda 
tagg, nyckel eller porttelefon. Om numret till din mobiltelefon ligger som kontaktnummer i porttelefo-
nen (Aptus-systemet) kan du leta upp dig själv i porttelefonen, ringa din telefon, svara och trycka på nr 
5 på knappsatsen. Då ska porten öppnas. 
 
Hobbyrum 
Sedan en tid finns ett utrymme i källaren till Gröna Gatan 65, där man till exempel kan slipa och måla 
en möbel och göra liknande småjobb, som inte riktigt lämpar sig att göra i den egna lägenheten. 
I rummet finns ett par arbetsbänkar, men verktyg och annan utrustning får man själv ha med sig. Rum-
met kan bokas för upp till fem dygn i sträck – tills vidare genom förvaltaren på tel 031-147374 eller 
genom ett mejl till brf.blasut@telia.com. 
 
Besiktning balkonger 
Det är fem år sedan föreningens balkonger förstärktes och byggdes ut. Nu följer en rutinmässig besikt-
ning av balkongernas betongkonstruktion. Det handlar alltså inte om räcket, eller eventuella 
inglasningar, utan endast om betongkonstruktionerna. 
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Måsar 
Några medlemmar har haft problem med aggressiva måsar. Fastighetsskötarna försöker flytta bon som 
finns för nära våra fastigheter. 
 
Trapphusen 
Det har uppmärksammats att många gärna lämnar saker i trappuppgången med uppmuntran till andra 
att ta det man önskar. Det är en jättefin tanke framförallt när vi alla bör tänka på miljön. Tyvärr måste 
vi be er att omedelbart upphöra med det då det kan vara en brandrisk, en fallrisk för de äldre men 
kanske framför allt kan innebära ett hinder för räddningstjänsten. 
Vi jobbar på att hitta en lokal i föreningen dit vi kan ta med det vi har tröttnat på men som kan vara 
guld för någon annan. Har ni idéer på hur detta skulle kunna ske? Vill du vara delaktig? Lämna ett 
meddelande i Rebeccas brevlåda på Blåsutgatan 7 (första våningen Jones/Olausson på dörren) eller på 
expeditionen. Märk kuvertet Bytesgruppen. 
 
Information från Gröna Blåsut 
Under sommaren kommer krukor med blommor och grönt att placeras ut vid entréerna på Blåsutgatan 
4, 6, 8 och 10. De ersätter de gamla trälådorna som de senaste åren mest innehållit en massa ogräs. 
Trälådorna är tömda men kommer kanske finnas kvar på gårdarna ytterligare ett tag då bytet av fjärr-
värmeledningar försvårar åtkomsten. Eventuellt kan några av lådorna få nytt användningsområde på 
annan gård. Till hösten skall vi också plantera en mindre häck utmed Blåsutgatan 10-12 samt fräscha 
upp den lilla rabatten vid Jaegerdorffsplatsen. 
Styrelsen vill rikta ett stort tack till Gröna Blåsut för allt mödosamt arbete som lagts ner för att tömma 
växter och jord från de gamla trälådorna. Ett särskilt tack till Anders och Veronika Hillberg. 
 
Avfallshantering 
Genom att vi sorterar vårt avfall och lämnar så mycket som möjligt till återvinningsstationerna, sänker 
vi föreningens kostnader och bidrar till en förbättrad miljö. Därför vill styrelsen uppmana medlem-
marna att i större utsträckning än nu, ta med tomma tvättmedelskartonger, sköljmedelsflaskor och 
annat hem istället för att slänga dem i tvättstugorna. Det samma gäller för våra sopkärl i garage och 
runt om på våra gårdar. 
 
Försäljare från Telia 
Styrelsen har informerats om att medlemmar kontaktas av försäljare från Telia som vill sälja individu-
ella bredbandsavtal i väntan på att gruppavtalet ska börja gälla. Det är upp till varje enskild medlem att 
teckna ett sådant avtal, men inget krav för att sedan inkluderas i gruppavtalet. Individuella avtal med 
Telia kommer, som tidigare meddelats, att automatisk upptas i gruppavtalet när det träder i kraft, men 
även medlemmar som inte har ett tidigare avtal med Telia kommer att ingå i gruppavtalet. Arbetet med 
att installera extra fiberportar i samtliga lägenheter är försenat på grund av coronasmitta. Vår förhopp-
ning är att det ska kunna genomföras under hösten. Mer information om gruppavtalet med Telia finns 
på föreningens hemsida: https://brfblasut.se/medlemssida/medlemsinfo/information-om-bredband/. 
 
Medlemsenkäten är avslutad 
Medlemsenkäten är avslutad. Sammanlagt har svar inkommit från 207 lägenheter, vilket motsvarar 36 
procent av alla. Ett stort tack till alla som tagit sig tid! Många intressanta synpunkter, önskemål och 
konstruktiva kommentarer har kommit in till styrelsen. Anonymiserade delar av resultaten kommer att 
sammanställas och presenteras i kommande nummer av Bulletinen. 
 
Inventering garageplatser 
Provtagningar kommer att genomföras i föreningens garage på Blåsutgatan 1-5 och Gröna Gatan 40 
och 60 inför kommande renoveringsarbeten med krackelerande tätskikt. I garaget på Blåsutgatan 2-8 
installeras rör för fjärrvärme under sommaren och hösten. I samband med dessa arbeten måste bilar 
flyttas för att inte skadas eller stå i vägen. Det är viktigt att medlemmar som har garageplats snarast 
meddelar förvaltaren nummer på platsen och kontaktuppgifter. Blanketter för detta distribueras i ga-
ragen men kan också meddelas direkt till förvaltaren på brf.blasut@telia.com, eller genom ett 
meddelande till Expeditionen på Gröna Gatan 41/Karl Johansgatan 100. 
 
 

Styrelsen önskar alla medlemmar i Brf Blåsut en riktigt trevlig sommar! 


