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Lucia  
Vi är så glada att vi kunde få hit Balettakademiens musikalartistklass Åk 2 till Brf Blåsut på Lucia. Det 
blev en magisk stämning och deras vackra sång klingade ljuvligt mellan husen. Det var också rörande 
och att se alla medlemmar som stod på sina balkonger, öppnade sina fönster och kom ut för att in-
supa atmosfären på behörigt avstånd. Det blev en fin gemenskap i en tid som genomsyras av distans 
och ensamhet. För er som missade luciatåget eller vill höra det i sin helhet kan ni gå in på Balettaka-
demiens hemsida.  
Ett stort varmt tack riktar vi till körmedlemmarna: Alva Boulliant, Agnes Christensson, Alicia Eriksson, 
Fanny Eriksson, Linn Erinder Joge, Sofia Geidvik, Jacob Hermansson, Tova Hollender, Hanna Ingman, 
Sofia Kjellman, Margrethe Laerke Boysen, Signe Lagerkvist, Julia Ohlin, Oskar Olsson, Niclas Pellsäter, 
Freja Pennsäter & Julia Svelin.   

Stämma 
Årets stämma genomfördes i pandemianpassad form med att stämmoordförande Kågan Karlsson, 
protokollförare Oskar Kardell (mer känd som en av våra förvaltare) och rösträknarna Emelie Ekholm 
och Krum Berovski räknade samman de 125 omröstningsformulär som lämnats in – följda på webben 
av justerare och en handfull intresserade medlemmar. Resultatet framgår av protokoll på hemsidan. 
Notabelt är att behandlingen av de 13 motionerna hänsköts till en extrastämma, som den nya styrel-
sen hoppas ska kunna genomföras i vår. Till revisor omvaldes Mats Lindqvist och till revisorssuppleant 
nyvaldes Lena Björneld. Därutöver har HSB utsett en godkänd revisor från Borevision. Till sammankal-
lande i valberedningen valdes Patrik Nordin (tidigare ledamot) och till ledamot nyvaldes Kalle Bäck. 
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Den nya styrelsen har följande sammansättning: 
Dan Öjvind Gasstorp, ordförande Rebecca Jones, studie- och fritidsverksamhet 
Håkan Alnebratt, vice ordförande Ulla Alfredsson, ledamot 
Marina Ghersetti, sekreterare Margareth Lewestam, ledamot 
Linda Caraza, ekonomiansvarig Pernilla Ranagården, ledamot 

 Klas Sjödell, HBS-ledamot 

Telia 
Föreningens gruppavtal med Telia om bredbandstjänster startar den 1 februari 2021. I samband med 
detta har alla medlemmar fått en höjning av medlemsavgiften på 200 kr, med start från januari må-
nads avgift. 
578 lägenheter har nu erbjudits ett första besök av Telias underentreprenör, ElTel, för kabeldrag-
ningen och installation av ett extra uttag. I en del lägenheter har de av olika anledningar inte kommit 
in. Arbetet med dessa kommer att starta måndagen den 11 januari och pågå i 1-2 veckor. Alla berörda 
lägenheter kommer att kontaktas i förväg. 
För att kunna ta del av de nya Telia-tjänsterna behöver alla lägenheter ny utrustning i form av router 
mm. Observera at utrustningen tillhör lägenheten och måste därför hämtas ut av alla. Den behöver 
inte kopplas in i de lägenheter som inte tänker nyttja Telias bredbandstjänster, men ska finnas till-
gänglig vid eventuell försäljning av lägenhet. 
Utrustningen kommer att kunna hämtas och kvitteras ut på föreningens expedition från och med den 
4 januari. Information om tider för uthämtning meddelas inom kort. 
Telia erbjuder kostnadsfri hjälp med att installera utrustningen. Den som vil utnyttja erbjudandet kan 
själv boka en tid genom Telias Kundtjänst, tel: 90 200, vardagar: 08:00-19:00, lördagar 10:00-18:00. 
Se också Brf Blåsuts hemsida för information: https://brfblasut.se/medlemssida/medlemsinfo/in-
formation-om-bredband/.  

Hur mycket är det okej att låta? 
Idag jobbar många hemifrån pga coronapandemin och en naturlig påföljd blir av vi hörs mer. Många 
har nu också mer tid att ägna till exempelvis renoveringar. Vi bör tänka på att den enes tak är den an-
dres golv. I föreningens trivselregler står att störande ljud särskilt ska undvikas mellan kl 22 och 
09. Ska man spika, borra etc. ska det göras på vardagar före klockan 19. På lördagar, söndagar eller 
annan röd dag före klockan 15. Och inte före klockan 08 på vardagar och 09 på helgerna. En god ide 
är at sätta upp en notis trappuppgången om ni ska renovera och gärna ange under vilka dagar. 
Men, vissa ljud måste tålas. Den som jobbar natt kan inte kräva att det ska vara helt tyst på dagarna 
utan får finna sig i att det förekommer ljud från exempelvis lekande barn eller tv-apparater. Även 
oljud från renoveringar måste tålas i rimlig omfattning och ljud från tvättstugor. Ljud på dagtid får för-
stås förekomma i större omfattning än ljud under sena kvällar och nätter. Lekande och gråtande barn 
kan vara störande men räknas i normalfallet inte som en störning i bostadsrättslig mening. Uppdate-
rade informations-/trivselregler är på gång. Håll utkik! 

Avfallshanteringen 
Föreningen har nu erhållit bygglov för ny avfallshantering på Blåsutgatan. Bygglovet på Gröna Gatan 
är överklagat och vi inväntar beslut från myndigheterna om att få bygga även där som är planerat. Ar-
betet med den nya hanteringen på Blåsutgatan kommer att starta kring mars månad 2021. Mer 
information kommer till berörda medlemmar längre fram om hur hanteringen kommer gå till samt 
när respektive sopnedkast kommer att stängas. 

Expeditionstider under helgerna 
Föreningsexpeditionen kommer vara stängd 24–27 december samt 31 december – 3 januari. 

Utplacering av julgranscontainer 
Föreningen kommer att ha container på plats, likt tidigare år, avsedd för julgran och andra växter mel-
lan den 18 och 21 januari. 
 

Styrelsen Brf Blåsut önska alla medlemmar    
en God JUL och ett Gott Nytt År 


