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       September 2021  
Avfallshantering 
Vi närmar oss öppning av sopkasunerna på Blåsutgatan med stormsteg. Under mitten av 
vecka 38 kommer det placeras ut material till alla boende i trapphusen. Alla boende kommer 
få en bunt kompostpåsar, en behållare för montering under diskbänk, en matskrapa samt in-
formationsblad från Göteborgs stad om hur matavfallet skall sorteras. Sopkasunerna kommer 
att aktiveras måndagen den 27 september och de öppnas med era lägenhetstaggar på dis-
playen på ovansidan av kasunen. Kasunerna är märkta matavfall restavfall. Stängningen av 
sopnedkast kommer att påbörjas fredagen den 1 oktober på Blåsutgatan 1 till 7. Vi ber er att 
inte kasta avfall i sopnedkasten från och med fredagen den 1 oktober med hänsyn till att mi-
nimera hanteringen av avfall för våra fastighetsskötare. För resterande adresser kommer mer 
information under hösten!  
 

Föreningsstämma & motionstid 
Sista datum för att lämna in motioner till årets föreningsstämma som hålls i november är den 
30 september. Motioner som inkommer efter detta datum kommer inte att lyftas till årets 
föreningsstämma. Styrelsen följer utvecklingen i samhället och räknar med att en fysisk 
stämma kommer att kunna hållas i Dalheimers hus den 18 november 18:00, mer information 
kommer i samband med stämmokallelse. Motioner lämnas till föreningens Expedition på 
Gröna Gatan 41 eller mejlas till brf.blasut@brfblasut.se. 

 

Hemsidan 
Under vecka 37 kommer vi äntligen lansera en ny hemsida för föreningen, du finner den på 
brfblasut.se. Varmt välkommen! Hemsidan kommer att vara öppen, alltså informationen 
kommer att ligga tillgänglig utan inloggning. En fördelaktig funktion på den nya hemsidan är 
att du som medlem kommer att kunna registrera dig och ditt telefonnummer för att få den 
senaste informationen om vad som händer i föreningen direkt i mobilen. 

Har du några åsikter eller synpunkter på hur vi kan förbättra innehållet på hemsidan är du 
välkommen att höra av dig till kommunikation@brfblasut.se.  

Fina bilder på föreningen är fortfarande välkomna, skickas även de till mailadressen ovan.   
 

Utsmyckningar i mosaik 
Som tidigare meddelats har Gröna Blåsut inlett ett samarbete med "Mosaikfabriken" för att 
med deras hjälp och ledning kunna göra färgglad konst av några av våra allra tråkigaste 
betongytor. Mosaikfabriken är ett stadsdelsutvecklande projekt där deltagarna under konst-
närlig ledning får arbeta med mosaiker som sedan monteras på utvalda platser i 
bostadsområdet. Deltagarna är ofta grupper av barn eller ungdomar från någon skola men 
kan likaväl bestå av ett antal boende i Brf Blåsut. Mer om mosaikfabriken kan man läsa på 
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deras hemsida eller på facebook. Är du intresserad av att delta kan du skicka en notering om 
detta till utemiljo@brfblasut.se. 

 

Höstens trädgårdsdag 
Gröna Blåsut vill också puffa för "höstens trädgårdsdag" som i år infaller lördagen den 9/10 
(9:e oktober). Vi håller på mellan kl 10 och 14 och på dom 4 timmarna hoppas vi kunna bidra 
med lite nytta för föreningen samtidigt som vi får ett bra tillfälle att umgås med våra grannar. 
Fika och korvgrillning kommer att ingå liksom förhoppningsvis gott höstväder. Välkomna! 

 

Trädgårdskompost vid Panncentralen 
Vid Panncentralen har föreningen förnyat hanteringen av växtavfall. De två platsbyggda 
facken är till för medlemmar och fastighetsskötare att sortera sina växter. Det är ingen kom-
post och det är därför inte tillåtet att slänga jord direkt bland växterna, detta då materialet 
ska rötas och Göteborgs Stad tar ut en hög taxa för att separera jord från växtavfall då jorden 
kan innehålla ämnen som inte skall tillbaka in i kretsloppet. 

 

Intresse för elladdning i garage 
Extrastämman som hölls i juni månad röstade igenom styrelsens framställan gällande ladd-
ning av elbilar i föreningens garage. Under september månad kommer ni att få hem en 
svarsblankett i era brevlådor gällande intresseanmälan för laddning av el- eller hybridbil på 
just er garageplats. Blanketten skall returneras till föreningsexpeditionen på Gröna Gatan 41. 

 

Vad som får finnas i ett cykelrum – rensning 
Vi är många som bor i vår förening och skall samsas om de utrymmen vi har. Därför är det 
viktigt att vi alla respekterar att endast cyklar skall finnas i cykelrummen, det får dessvärre 
inte plats med leksaker för barnen i form av pulkor och innebandymål, eller grillar och träd-
gårdsmöbler. Under hösten kommer föreningen att genomföra en cykelrensning och vi 
uppmanar er att på bästa vis hjälpa till med arbetet. 

 

Farligt avfall – rättelse 
I bulletinen för augusti månad blev informationen gällande farligt avfall fel. Bensinstationen 
Shell vid Karl Johansgatan tar inte längre emot farligt avfall. Vi hänvisar er därför till Avfall 
och Återvinning (https://goteborg.se/wps/portal/start/avfall-och-atervinning). Här finns in-
formation om ”farligt avfallbilen” samt ”Återvinningspråmen”. Styrelsen diskuterar hur vi 
skall kunna erbjuda er medlemmar en bättre hantering av farligt avfall och mer information 
kommer under hösten. Ni kan fortfarande besöka Återvinningscentraler för att lämna in ert 
avfall. 
 

Bilpool 
För de medlemmar som inte har egen bil, eller som funderar på att göra sig av med bilen, vill 
styrelsen tipsa om bilpooler. En bilpool tillhandahåller bilar som fler kan hyra och använda. 
De flesta bokas på internet och öppnas med mobiltelefonen eller ett så kallat smartcard 
(alltså inga nycklar). I Göteborg finns det flera företag och ekonomiska föreningar som driver 
bilpooler, också i Majorna. Man betalar oftast för den tid man använder bilen, i bilkooperati-
ven kan också medlemsavgift förekomma. Mer information om bilpoolstjänster hittar du 
bland annat på Göteborgs Stad (https://goteborg.se/wps/portal/start/miljo/det-har-kan-du-
gora/ga-med-i-en-bilpool).  

 

Styrelsen Brf Blåsut 
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