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(Information in English on the back ) 

 

       Februari 2022  
 

Vi sätter färg på Brf Blåsut! 
Kommunens Park O Natur tillsammans med Mosaikfabriken (som drivs av NVB studieförbund) kom-
mer under våren att försköna/fräscha upp gångtunneln under Chapmansgatan med motiv/bilder i 
mosaik. Mosaikfabriken har bland annat engagerat elever från närliggande skolor i tunnelprojektet.   

Brf Blåsuts styrelse har gett Gröna Blåsut i uppdrag att starta ett liknade projekt tillsammans med Mo-
saikfabriken där målet är att försköna/fräsch upp fula och trista betongytor inom vår förening. Tanken 
är bland annat att sätta mosaikbilder/motiv på pizzeriaväggen vid Jaegerdorffsplatsen/Gröna Gatan, 
vid garaget Blåsutgatan 2 och trappan vid Blåsutgatan 6. Redan uppsatta mosaiker finns på att be-
skåda på Kungstorget, Jungmansgatan, Flaggatan och vid Klippan bland annat. Under året kommer 
mer mosaik att dyka upp på flera platser i Majorna. Lite bilder finns att se här: http://www.mosaikfa-
briken.se/galleri.  

Även i vårt planerade projekt kommer skolelever att engageras, och vi önskar att boende i alla åldrar i 
vår förening ska känna sig mer än välkomna att delta i projektet som preliminärt beräknas starta i 
april/maj. Arbetet bedrivs i workshop-form, inga förkunskaper behövs, arbetet består i att skissa mo-
tivbilder och klistra mosaik, alltså inget ”kladd” med fix med mera. Mosaikfabriken kommer sedan att 
sätta upp mosaiken på vägg. 

Workshops kommer projektledaren Santiago Cambón att leda tillsammans med en konstnärlig ledare 
från Mosaikfabriken.  

Mer information och detaljer kommer i nästa Bulletin men vi behöver redan snart veta hur många 
som är intresserade att delta från vår förening. 

Är du intresserad att delta i projektet anmäl ditt intresse till ulla@brfblasut.se.          

 

Informationsmöten för nya medlemmar 
Under de två år som coronapandemin varat så har föreningen fått många nya medlemmar. 
Tyvärr så har restriktionerna inte gjort det möjligt att bjuda in till informationsmöten med 
styrelsen. Vi hoppas att det ska bli möjligt nu under våren. Onsdag 27 april kl. 19 bjuds därför 
nyinflyttade på Blåsutgatan och Kabelgatan till informationsmöte i Festblåsan och torsdag 
den 28 april kl. 19 bjuds nyinflyttade på Gröna Gatan till informationsmöte på Expeditionen. 
Om du flyttat till Brf Blåsut under 2020 eller senare så lägg datumen på minnet. Vi återkom-
mer med inbjudan länger fram. 
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Vill du engagera dig i föreningen? 

Vi hälsar dig välkommen att anmäla ditt intresse till något förtroendeuppdrag i vår bostads-
rättsförening Brf Blåsut. Valberedningen behöver många kanaler för att nå medlemmar. Vi 
tror att BlåsutBulletinen är en viktig kanal.  

Valberedningens uppgift är att nominera ny styrelse och revisorer inför stämman i november 
2022. Nya medlemmar behövs även till ny valberedning, som väljs varje år.  

Hör av dig, till valberedning@brfblasut.se så bestämmer vi tid för personligt möte.  

Vänliga hälsningar från oss I valberedningen: 

Elsie Averlid 

Dan Öjvind Gasstorp  

Michael Alvander 

 

Verksamhetskalendarium på hemsidan 
Ett kalendarium för planerade händelser och möten i föreningen kommer inom kort att läggas på 

hemsidan (www.brfblasut.se). Där kan du hålla dig uppdaterad om när styrelsen har sina sammanträ-
den, när det planeras för trädgårdsdagar, när vårens gemensamma utflykt till en odlingsträdgård är 
planerad och mycket mer.  

 

For information in English 

Basic information about Brf Blåsut, our cooperative housing association, will within short be 
published on our web site: www.brfblasut.se.  Until then, if you have any questions about the 
association, your apartment, or your accommodation, please contact the manager on phone 
number 031-147374, via mail on brf.blasut@brfblasut.se, or just pay a visit at the Manager 
Office at Gröna Gatan 41. 

 

 

Styrelsen Brf Blåsut 
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