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Möten för nya medlemmar 28 och 29 september 

Alla som flyttat till Brf Blåsut under året är välkomna till informationsmöten för nya medlemmar. Den 
28 september kl. 19 håller vi möte i Festblåsan, Blåsutgatan 6, för boende på Blåsutgatan och Kabel-
gatan, och den 29 september kl. 19 på Expeditionen, Gröna Gatan 41, för boende på Gröna Gatan. 
Anmälan görs till sekreterare@brfblasut.se. Om du bara kan den ena av dagarna så är du mycket väl-
kommen ändå, du får kanske bara gå lite längre. 

 

Valberedningen informerar 

Nu är det hög tid att anmäla ditt intresse för att ingå i BRF Blåsuts styrelse eller valberedning kom-
mande år. Du är hjärtligt välkommen att bidra med ditt engagemang i vår förening, som vi ständigt 
behöver förnya och förbättra. Ett gemensamt intresse som vi alla delar, genom vårt boende i vår ge-
mensamma bostadsrättsförening, eller hur? 
Två av oss i valberedningen står inte kvar för omval i höst, så nu är det mycket viktigt att ni är flera 
som är intresserade av att ta över! 
Att ingå i valberedningen är ett viktigt och intressant uppdrag som kräver samarbetsförmåga, kun-
skap och kompetens för att kunna rekrytera och föreslå rätt personer till förtroendeuppdrag i vår BRF. 
Välkommen att anmäla dig till vår mejladress, Valberedning@brfblasut.se , så hör vi av oss för ett per-
sonligt möte så snart som möjligt. 
Vänliga hälsningar Valberedningen 
 

Skalskyddsfrågan & Nycklar  

I våras informerade styrelsen om att möjligheten att använda vanliga nycklar för inpassage i förening-
ens entréer kommer att plockas bort. Arbetet är nu planerat och kommer att utföras under 
september månad för samtliga huvudentréer. De entrédörrar som kärvar kommer att ses över innan 
bytet sker. Därför är det extra viktigt att ni är uppmärksamma på att dörrar stängs på ett betryggande 
vis och att dörren inte tar i någonstans. Upplever ni detta är det därför viktigt att ni felanmäler dörren 
till HSB. 
När er nyckel inte längre fungerar i entrédörren är det era lägenhetstaggar eller porttelefonen som 
skall användas för in- och utpassage. Se därför extra noga till att ha rätt antal taggar och att era tele-
foner är kopplade till porttelefonen. Kontakta föreningens förvaltare om ni behöver hjälp med taggar 
eller telefoni.    
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Bomnycklar  

Under september månad kommer nycklarna till samtliga av föreningens bommar att bytas ut till en ny 
nyckel, detta då det är ett krav från blåljuspersonal att de ska kunna rädda, släcka eller ingripa på ett 
betryggande vis kring våra fastigheter utan att det står fordon i vägen och blockerar. 
Förenings förvaltare kommer att administrera hanteringen av bomnycklar framöver. Är ni i behov av 
att använda bommen för in eller utflytt kommer ni kunna kvittera ut en nyckel under expeditionstid 
och borttappad eller ej återlämnad nyckel kommer kostnaden faktureras er som medlem. 
 

Gröna Blåsut & Gemensamhetslokaler 

Vi börjar höstterminen 2022 med att tacka HSB Trädgård för insatserna inför sommaren med fina 
nyplanteringar kring gaveln på Blåsutgatan 1 och framför Gröna Gatan 32. Vi gläds också åt att ett la-
gom omväxlande sommarväder gjort att det fortfarande är riktigt grönt och friskt på våra gårdar. 
På gång inför hösten är att "Mosaikfabriken" inom kort monterar upp ett antal av de mosaikplattor vi 
själva varit med att ta fram tidigare i år. Syftet är att dölja eller liva upp några av föreningens fulare 
betongytor. 
Till slut: Höstens trädgårdsdag planeras till söndagen den 2 oktober. I samband med höstens träd-
gårdsdag klockan 13–15 håller vi Öppet Hus på Blåsutgatan 6 för er som vill ta er en titt. Föreningen 
kommer bjuda på korv, kaffe och kaka samt annonsera vinnaren av balkongtävlingen. 
 

Säkerhet i vår förening  

Vi kan meddela att de förändringar som införts gällande dörrar & lås invändigt i fastigheterna har gett 
effekt och att vi sett en markant minskning av obehöriga i våra fastigheter i år. Vi vill ändå göra er ex-
tra uppmärksamma på att alltid se till att entrédörrar hålls stängda och att garageportar stängs 
ordentligt utan att någon obehörig tar sig in innan porten är stängd. Under en tid har föreningen även 
anlitat Avarn Security som ronderat föreningens fastigheter på Gröna Gatan under nattetid för att fö-
rebygga inbrott och obehöriga besökare. 
 

Torkskåp & tvättstugor 

Föreningen har investerat i nya energieffektiva torkskåp till Blåsutgatan 4 och 8. Instruktioner om hur 
dessa används kommer förbättras och torkskåpet kommer numera bli bokningsbart i en av tvättgrup-
perna, detta då vi gärna ser att användandet av dessa ökar. Vi kommer även att se över resterande 
tvättstugor och maskiner.  
Tvättstugorna på Blåsutgatan 3, 4, 5 kommer under hösten att få ett ansiktslyft i form av renovering 
av golvytor. På Gröna Gatan tittar vi just nu på att eventuellt investera i en modernare maskinpark 
kopplat till lägre el-användning och återvinning av vatten och särskild rening av mikroplaster som ett 
led i att bli mer energieffektiva och miljövänliga.  
 

Container för grovsopor 

Utsättning av container för grovsopor kommer att ske under måndagen den 5:e september till och 
med torsdagen den 8:e september. Som vanligt kommer det att placeras en container på Blåsutgatan 
och en på Gröna Gatan. 

 

Årsstämman 2022 

Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast under september månad. För att stäm-
man skall kunna ta ställning till din motion är det viktigt att det finns ett klart och tydligt förslag 
formulerat.  Exempelvis formulerat på följande sätt: Jag föreslår att … 
 
Kallelse till stämman kommer senare i höst, men notera redan nu det preliminära datumet: 24 no-
vember. 

 

 

Styrelsen Brf Blåsut 
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