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Brf Blåsut Valberedning HOTLINE 

Har du frågor kring valberedningens rapport i årsredovisningen inför årsstämman 
som genomförs som en postomröstning den 26 november? 

Då är du välkommen att ringa en valberedare 

• Katja Finger, 0708-88 10 09 
• Patrik Nordin, 0708-39 99 59 

• Rickard Johansson, 0766-07 09 35 
 

12 november 2020, kl 19:30-21:30. 

Ring, så svarar vi! 
 
 
Stämma/omröstning 
Som framgått av tidigare Blåsutbulletiner blir det ingen vanlig föreningsstämma i år. Istället delades 
den 6 november stämmohandlingar och ett omröstningsformulär med svarskuvert ut i brevinkasten 
till föreningens alla lägenheter.  
Fram till den 15 november kan medlemmar lämna in frågor på årsberättelse och annat stämmo-
material, som någon styrelseledamot svarar på före den 20 november. Frågorna lämnas via mejl till 
brf.blasut@telia.com eller på expeditionen. Frågor och svar läggs även upp på föreningens hemsida. 
Till och med den 25 november kan en medlem per bostadsrätt lämna sitt omröstningsformulär på ex-
peditionen, Gröna Gatan 41. 
Med början torsdagen den 26 november klockan 17.30 genomförs sammanräkning, med  
ett fåtal stämmofunktionärer närvarande. Vi hoppas kunna sända hela sammanräkningen via video-
konferensen Teams; information om hur man kopplar upp sig kommer att finnas på hemsidan.  
 
Telia 
ElTels installation av extra fiberuttag i lägenheterna är nu slutförd på Gröna Gatan och fortsätter upp 
på Blåsutgatan och sedan Kabelgatan. Medlem som har synpunkter på hur kablarna har dragits eller 
satts fast längs vägg och lister är välkommen att höra av sig till förvaltarna som då utför en besiktning 
av arbetet. 
Ett informationsblad om när ElTel behöver tillträde till lägenheterna delas ut direkt i brevinkasten i 
god tid innan installation sker. På informationsbladet finns en talong med möjlighet att lämna önske-
mål om vilken dag som passar bäst. Talongen lämnas till förvaltarna på expeditionen på Gröna Gatan 
41.  
 



      

HSB Brf Blåsut • Adress: Gröna Gatan 41• 414 54 Göteborg • Besöksadress: Gröna Gatan 41/Karl Johansgatan 100 . 
Telefon: 031-14 73 74 • Fax: 031-24 73 74 • E-post: brf.blasut@telia.com • Hemsida: www.brfblasut.se 

 
 

 
 
 

 
 
 
Extra fiberuttag skall ses som en standardhöjning av lägenheterna. Medlem som av någon anledning 
inte vill ha ett extra uttag förbinder sig att själv ombesörja och bekosta installationen den dagen lä-
genheten byter ägare. 
 
Gröna Blåsut summerar och blickar framåt 
Under innevarande år har det hänt en hel del vad gäller vår utemiljö. Gröna Blåsut har etablerat ett 
djupare samarbete med HSB Trädgård vilket medgett rejäla insatser på flera platser runt om i vår för-
ening. Och mera är på gång. Under vintern kommer vi att ta ställning till ytterligare ett antal projekt 
som syftar till att lyfta grönskan samtidigt som underhållsarbetet tillåts minska. Vi tackar HSB Träd-
gård men också styrelse och förvaltare för gott samarbete. Vi passar också på att tacka alla er som 
ställde upp på höstens trädgårdsdag där lönen bestod av en stunds fika och gott umgänge med gran-
narna.  Till sist vill vi också påminna om att säsongen för odling i pallkrage sjunger på sista versen. 
Några få pallkragar behöver få nya "ägare" till nästa säsong (från 1 mars 2021) sedan tidigare odlare 
flyttat från föreningen eller helt enkelt tröttnat på hobby-odling. Är du intresserad av att ha en egen 
pallkrage till 2021 anmäler du ditt intresse till 2anders.hillberg@gmail.com. 
 

Fågelsäkring 
Föreningen har tecknat ett 3-årigt avtal med Anticimex om fågelsäkring. Det innebär att de regelbun-
det försäkrar sig om att måsar och andra fåglar inte bygger bon på föreningens hustak. Även Brf 
Seglaren har liknande avtal och styrelsen arbetar för att också övriga grannföreningar och grannfas-
tigheter vidtar samma typ av åtgärder. 
 

Rastning av hundar 
Trots tidigare uppmaningar och skyltning om att inte rasta sina hundar på våra allmänna ytor, dvs 
gräsmattor, så fortsätter det tyvärr. Många försvarar sig genom att påtala att hunden bara kissar eller 
att man plockar upp. Det sistnämnda sker inte alltid. Barn leker på våra grönytor. Förslagsvis rastar 
man sina hundar i de skogspartier/ buskpartier som finns i hela området. 
 

Styrelsen Brf Blåsut 


