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 Mars 2022  
 
 
Ukraina behöver oss, all hjälp gör skillnad!  

Kriget riskerar att bli den största militära insatsen i Europa 
sedan andra världskriget, och sätter många människors liv i 
fara. Du kan på olika sätt visa solidaritet och stödja folket i 
Ukraina genom organisationer som UNICEF, Röda Korset, 
UNHCR, Radiohjälpen, Rädda barnen och RFSL för att nämna 
några.  
 
I Facebook-gruppen Help Ukraine in Gothenburg kan du se 
och få information om hur du kan bidra i Göteborg och ditt 
             närområde. 

 
Föreningens mosaik-projekt	

Vårt mosaik-projekt som skall sätta färg på föreningen går nu in i ett mer aktivt skede. Den 12:e, 13:e 
och 20:e april kommer vi att ha en första omgång workshops där vi designar och bygger de mosaik-
tavlor som senare skall sättas upp på några av föreningens dystrare betongväggar. Över 20 
medlemmar har anmält intresse för att delta i projektet. Anmälan om deltagande gick ut den 4 mars. 
Vårens gårdsdag inträffar i år lördagen den 9:e april kl 10-14 med traditionellt innehåll. Mer inform-
ation kommer att anslås i trapphusen. 
Gröna Blåsut planerar också för en medlemsutflykt till någon intressant trädgårdsanläggning i mitten 
av maj. Närmare detaljer om denna kommer i senare nummer av Bulletinen. 
 
Informationsmöte för nya medlemmar 
På grund av pandemin har inte styrelsen hållit några informationsmöten för föreningens nya medlem-
mar under de två senaste åren. Men nu är det dags igen. Alla som blivit medlemmar i föreningen 
sedan mars 2020 är välkomna till ett möte med styrelsen enligt följande: 

• Nya medlemmar på Gröna Gatan: 27 april, kl 19, Expeditionen på Gröna Gatan 41 
• Nya medlemma på Blåsutgatan och Kabelgatan: 28 april kl 19, Festblåsan, Blåsutgatan 6 

Anmälan görs till sekreterare@brfblasut.se. Skriv vilken dag du/ni kommer och hur många ni blir så 
att vi kan planera för kaffe och bulle. 
 
Sophanteringen på Kabelgatan 15 och Blåsutgatan 10-12 

Det nya soprummet på Kabelgatan 15 beräknas vara klart i maj månad. Nu har styrelsen också fattat 
beslut om att sopkasuner kommer att placeras i ytterkanten av planteringen utanför Blåsutgatan 10 
så att de är åtkomliga från vändplatsen. I samband med att det nya sophanterinsgssystemet tas i bruk 
på dessa platser i föreningen så kommer de nuvarande sopnedkasten på samma adresser att stängas. 
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Sorteringsguide för hushållssopor 

På förekommen anledning vill vi påminna om vad som kan slängas som matavfall i sopkasunerna på 
Blåsutgatan: 

• Matrester, råa och tillagade 
• Frukt- och grönsaksrester 
• Äggskal och bröd 
• Kaffesump och kaffefilter 
• Teblad och tepåsar 
• Hushållspapper och servetter 
• Snittblommor 

OBS! Inga våtservetter och blöjor, och heller ingen blomsterjord. Den kan däremot slängas i träd-
gårdskomposten utanför panncentralen på Blåsutgatan och för de boende på Gröna Gatan på 
parkeringen nedanför (norr om) Seglaren, i avsedda fack som står mellan återvinningsstationen och 
förskolan. 
 
Slutbesiktning etapp 1 Sernekes stambyte 
Nu är det snart 5 år sedan etapp 1, Kabelgatan 15 och Blåsutgatan 1, 3, 5 och 7 färdigställdes gällande 
stamrenovering. Vi uppmanar samtliga medlemmar som fortfarande har brister i lägenheten relate-
rade till renoveringen att upprätta en ny felanmälan via HSB Göteborg. Ärenden som inkommer efter 
den 28 maj 2022 faller inte längre inom garantin. 

 

Individuell Mätning och Debitering av el (IMD) 
Upphandlingen kring IMD är nu färdigställd och föreningen kommer att teckna avtal gällande Indivi-
duell Mätning och Debitering av samtliga lägenheter via en firma vid namn Home Solutions. Projektet 
är nu annonserat till Göteborgs Energi och vi inväntar startbesked. Mer information kommer delges 
alla medlemmar vid nästa steg i projektet. 
 

Information om elbilsladdning 
Upphandlingen pågår för fullt och vi har strax över 180 medlemmar som är intresserade av att utrusta 
sin garageplats med möjligheter att ladda en elbil. Mer information kommer till samtliga som anmält 
sitt intresse när upphandlingen är färdigställd. 
 

For information in English 
Basic information about Brf Blåsut in English is available on: https://brfblasut.se/information-in-eng-
lish.  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 brfblasut@brfblasut.se, or just pay a 
visit at the Manager Office at Gröna Gatan 41, open on Mondays 15.00 to 18.00.  
 
 

Styrelsen Brf Blåsut 
 


