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Telia 
Det är ett 50-tal medlemmar som ännu ej har kvitterat ut sin utrustning från Telia. Styrelsen vill po-
ängtera att föreningen äger utrustningen och att utrustningen därmed skall finnas i varje lägenhet 
oavsett om den används eller ej. Ni som inte har haft möjlighet att hämta er utrustning kommer att 
kunna göra detta i samråd med våra förvaltare. Mer information kommer till berörda lägenheter. 
Medlemmar som redan före gruppanslutningen var kunder hos Telia ska vänta med att slänga gam-
mal utrustning (router, tv-box) då Telia kan begära att få tillbaks den. I de fall det är aktuellt så skickar 
Telia retursedel. 
Uppmärksamma medlemmar har kanske märkt att bredbandets hastighet sällan når upp till 500 Mb. 
Vi vill göra er uppmärksamma på att Telia på sin hemsida informerar att hastigheten kan pendla mel-
lan 250 Mb och 500 Mb. De medlemmar som inte ens når upp till 250 Mb kan ringa Telia på telefon 
020- 20 20 70 och be om att få routern stabiliserad på 5G, vilket genast ger ökad hastighet. Detta gäl-
ler för kabelansluten dator direkt till router. 
 
Sopkasunerna 
Äntligen kommer vi kunna erbjuda sortering av matavfall till våra medlemmar! För medlemmar bo-
ende på Blåsutgatan börjar det nya sophanteringssystemet att närma sig, mer information kommer i 
separat utskick under våren. För er som bor på Gröna Gatan så dröjer det tyvärr ett tag till då bygglo-
vet har blivit överklagat och vi inväntar svar från myndigheterna om föreningen får bygglov för den 
planerade förändringen. 
 
Skräpig återvinningsstation 
Många har uppmärksammat att återvinningsstationen på Blåsutgatan ofta ser mycket skräpig ut, vil-
ket ger ett tråkigt intryck av vår bostadsrättsförening. Bärkassar, kartonger, grovsopor, kläder och 
ibland krossat glas ligger utspritt bredvid eller mellan avfallsbehållarna.  
Det är Förpacknings- och Tidningsinsamling (FTI) som ansvarar för att tömma och städa återvinnings-
stationen. Tömningstider hittas på www.ftiab.se. Vi uppmanar de medlemmar som tröttnat när det 
ser skräpigt ut att ringa till FTI på 0200-88 03 11, vardagar 8-20, helger 10-16 och be om extra töm-
ning och städning. Uppge stationsnummer 13862. 
 
Förråd 
En påminnelse från bulletinen i januari: Föreningen genomför just nu en inventering av alla de extra-
förråd som finns i våra fastigheter. Var därför uppmärksamma på att besöka ert extraförråd om ni har 
ett sådant, då förvaltarna kommer att placera informationslappar på ert förråd. Alla som har ett ex-
traförråd uppmanas dessutom att lämna namn, lägenhetsnummer samt var ni har ert extraförråd 
till brf.blasut@brfblasut.se. Förråd utan ”ägare” kommer att tömmas och erbjudas föreningens med-
lemmar till förhyrning. 
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Expeditionstider 
Föreningsexpeditionen är fortsatt stängd under pandemin och ni når istället våra förvaltare via tele-
fon på utökade tider. Vi följer utvecklingen i samhället och hoppas på att allt kan återgå till det 
normala när vaccinationer börjar rulla ut till alla i vår närhet. 
Telefontider: 
Mån: 9–11 & 15–18 
Tis: 13–15 
Tor: 9–13  
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