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       Oktober 2020  
 
Trädgårdsdagen  
Höstens trädgårdsdag genomfördes med ganska god uppslutning, trots låg temperatur, hot om 
regnskurar och Corona-tider. Det var också första gången vi valde söndag som arbetsdag. Vi fick 
också en hel del uträttat. Vi planterade en ny häck på Blåsutgatan 10-12, ett omfattande buskage 
med den omtalade invasiva arten parkslide röjdes (men kommer säkert tillbaka nästa år) på Ka-
belgatan och på många håll sattes lökar som förhoppningsvis sätter färg på våren. Vi tackar alla 
frivilliga krafter för trädgårdsarbetet och några timmars trevligt umgänge med grannarna. 
Gröna Blåsut går nu in i en kortvarig vinterdvala men vill passa på att tacka HSB Trädgård för det 
goda samarbete som möjliggjort en uppgradering av utemiljön på flera av våra gårdar. Nya projekt 
är också på gång för fullbordan under 2021. 
Till slut vill vi också påminna er om att ni som odlat i pallkrage och ännu inte gjort ert val för 2021 
måste meddela oss om ni vill a) fortsätta odla nästa år eller b) avsluta och lämna pallkragen till nå-
gon annan medlem. Svar allra senast sista februari men helst så snart som möjligt 
till 2anders.hillberg@gmail.com. För den som inte har haft någon pallkrage men gärna skulle vilja 
pröva på så går det bra att skicka en kort intresseanmälan till samma adress.  

Värmen i lägenheterna 
Inomhustemperaturen kan upplevas kallare i din bostad nu när det är höst ute. På alla radiatorer sit-
ter det en termostat som känner av temperaturen i bostaden och som reglerar mot utomhus-
temperatur. Vid den här årstiden är det alltid svårt för fastigheter att hänga med i de temperatur-
svängningar som sker över dygnets alla timmar. På natten kan det vara runt nollgradigt och på 
dagarna när solen skiner runt 15 grader. Detta gör att den utrustning som styr temperaturen inte hin-
ner värma upp lägenheterna tillräckligt innan det är dags att stänga av tillflödet av värme. Den här 
problematiken uppstår varje år på höstkanten och det kommer att bli bättre inom någon vecka när 
temperaturen är mer konstant. Glöm däremot inte att se till att dina radiatorer är luftade så att det 
kommer fram varmvatten. 

Extra Stämmo-Bulletin 
En extra BlåsutBulletin om allt som gäller föreningens årsstämma har delats ut direkt i medlem-
marnas brevinkast. Där finns information om alla viktiga datum för stämman som i år på grund av 
covid-19 kommer att förrättas via poströstning. Du kan också logga in på föreningens hemsida un-
der rubriken Årsstämma 2020 (https://brfblasut.se/medlemssida/arsmote-2020/). Där uppdateras 
informationen fortlöpande. 

Tryck i duschen 
Ett par medlemmar har sedan stamrenoveringen upplevt ett försämrat vattentryck i duschen. Notera 
att den standardblandare som installerades vid renoveringen har ett så kallat eco-stopp. Eco-stopp-
funktionen är forcerbar om ni vrider vredet lite extra förbi själva stoppet. Därmed ökas trycket i 
duschen. 
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Telia och bredband 
Arbetet med installationen av det nya fiberuttaget för bredband, telefoni och tv fortlöper och före-
ningens ambition är att vi ska kunna starta det nya avtalet strax efter årsskiftet. Vi vill med detta 
upplysa om att vi alla har ett ansvar för att det ska bli klart. Ju fler lägenheter vi får tillträde till desto 
fortare kan avtalet starta. För er som har aktiva abonnemang med andra leverantörer av bredband 
eller tv-tjänster så uppmanar vi er att undersöka er eventuella uppsägningstid för att ni inte ska bli 
drabbade av dubbla kostnader. 

Angående ventilationsproblem 
Ett större arbete med OVK (obligatorisk ventilationskontroll) har varit planerat sedan länge, men har 
tyvärr pausats pga coronapandemin. OVK kommer utföras så snart som möjligt. I samband med att 
felmonterade eller fel sorts fläktar hittas kommer medlemmar att kontaktas.  
Föreningen har nyligen låtit byta ut två felaktiga ventilationsaggregat på Gröna Gatan, och så snart 
dessa är injusterade kommer de flesta medlemmar uppleva ett förbättrat inomhusklimat. Undertryck 
kan uppstå i lägenheten, med vinande ventiler och drag in genom ytterdörrens nyckelhål och brevink-
ast, om spaltventilerna över fönstren är stängda. 

Laddning av bilar i garagen 
Styrelsen har uppmärksammats på att det förekommer otillåten laddning av elbilar i våra garage. 
Otillåten laddning kan medföra brandfara då elnätet ännu inte är anpassat för den ökade belastning 
som laddning av elbilar medför. Otillåten laddning sker också på bekostnad av övriga medlemmar där 
elkostnaden delas av alla. Styrelsen uppmanar därför medlem som önskar ladda bilen i våra garage 
att inhämta tillstånd från förvaltaren. För medlemmar där garageplats ingår i lägenheten vill styrelsen 
påpeka att den inte ger rätt till fri användning av el i våra garage. 

Facebook funkar inte för felanmälan 
Föreningens Facebook-grupp Brf Blåsut är ett livligt forum där många medlemmar engagerar sig i 
olika frågor. Emellanåt påpekas också sådant som inte fungerar i föreningen, det ställs frågor om 
vad som kan vara orsaken och när det kommer att åtgärdas. Styrelsen vill påminna om att felan-
mälan inte kan göras via Facebook-sidan, utan ska göras till HSB genom länk på föreningens 
hemsida  eller, på kontorstid, på telefon 010-4422424. Vill du ha fram synpunkter av mer övergri-
pande karaktär – ring, mejla eller besök förvaltaren (telefonnummer mm längst ner på sidan) 

Expeditions- och telefontider 
Fram till jul håller förvaltarna expeditionen bemannad och öppen: 
Måndagar klockan 15.00 – 18.00  
Torsdagar klockan 11.00 – 13.00 
Måndagar klockan 17.30 – 18.00 finns en styrelseledamot tillgänglig – antingen på plats eller möj-
lig att nå på telefon eller Skype. 
En förvaltare kan nås på telefon: 
Måndagar klockan 9.00 – 11.00 
Tisdagar klockan 13.00 – 15.00 
Torsdagar klockan 9.00 – 11.00 
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