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Avfallshantering 
Snart är entreprenören klar med ytan kring sopkasunerna på Blåsutgatan och föreningen kan äntligen 
börja använda dessa, vi inväntar bara de sista planteringarna i den gestaltning som skall till. Under de 
inledande veckorna i september kommer de nya sopkasunerna att tas i drift. Detta innebär att sop-
nedkasten i trapphusen kommer att stängas på följande adresser: Blåsutgatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7. 
För att öppna sopkasunerna använder ni taggarna som tillhör er lägenhet. Innan starten kommer ni 
att få material av Kretslopp och vatten i form av kompostpåsar, sorteringsinformation samt en behål-
lare för kompostpåse som kan monteras under köksbänken. 
För er som bor på Blåsutgatan 8, 10 & 12 samt Kabelgatan 15A-C, kommer inte era sopnedkast att 
stängas i ett inledande skede utan på er adress utreds alternativa lösningar för sopsortering. Men ni 
kan självfallet använda de kasuner som är nedgrävda och kommer också att få ut material av Krets-
lopp och vatten. 
Mer information om avfallshanteringen på Gröna Gatan kommer under hösten. 
 
Container 
Utsättning av container för grovsopor kommer att ske under måndagen den 6:e september till och 
med torsdagen den 9:e september. 
 
Hemsidan 
Den nya hemsidan kommer att vara klar inom kort. Det vi saknar och efterlyser igen är fina bilder på 
föreningen. Så har du några bilder du skulle kunna tänka dig att dela med dig av, skicka   
dom gärna till kommunikation@brfblasut.se. Tack på förhand.  
 
Brf Blåsut behöver just dig 
Valberedningen vill ge möjlighet till intresseanmälan till styrelse, valberedning och/eller lekmannare-
visor inför kommande verksamhetsår. Att bidra som förtroendevald är en synnerligen viktig del av 
föreningsdemokratin. 
Vad gäller specifikt styrelsearbete söker vi dig som har erfarenhet av exempelvis kommunikation, fas-
tighetsfrågor, juridik, ekonomi, upphandling, miljö/hållbar utveckling eller annat som behövs inom 
föreningen. Det är viktigt att du har lätt för att samarbeta samt kan leda prioriterade utvecklingsom-
råden för föreningen. Det är meriterande med tidigare erfarenhet som förtroendevald men det är 
inte ett krav. 
Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett bra boende. Bidra till din bostadsrättsförening genom att 
fylla i följande intresseanmälan: https://forms.gle/RbivBBCiCQFJACbF9 . Kontakta gärna brfblasut.val-
beredning@gmail.com vid frågor. Vi ser att medlemmar från Gröna Gatan är underrepresenterade 
bland föreningens förtroendevalda, varför vi särskilt vill uppmuntra Er att söka till såväl styrelse som 
övriga poster! 
Vänliga hälsningar från Valberedningen (Patrik Nordin och Kalle Bäck) 
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Gröna Blåsut 
I början av sommaren talade vi om att anordna en utflykt till något trädgårdsobjekt på lagom avstånd. 
Vi har dock beslutat att skjuta upp utflykten till våren då hösten nu snabbt närmar sig. Våren eller för-
sommaren är nog dessutom en bättre årstid för att kolla in blommor och blad. 
På och kring våra fastigheter finns det en del fula och råa betongytor som borde kunna livas upp. Vi 
har därför inlett ett samarbete med Mosaikfabriken som satt upp sina arbeten på väggar runt om i 
Göteborg. Kolla gärna de fina exempel som finns på innergården i gamla sockerbruket vid Klippan. 
Till sist: Boka in lördagen den 9:e oktober för höstens gårdsdag. Vi röjer och städar och avslutar 
sommmarsäsongen kl 10-14 på sedvanligt sätt. 
 
Intresse för elladdning i garage 
Styrelsens framställan om elbilsladdning godkändes av föreningens extrastämma. Ni som har frågor 
om detta är välkomna att ta kontakt med föreningens förvaltare på mail eller telefon. Inom kort kom-
mer en blankett att skickas ut till alla medlemmar där ni kan anmäla intresse för elbilsladdning. 
 
Ronderande väktare 
Med anledning av ett flertal inbrott i våra gemensamma ytor på Gröna Gatan har ett avtal tecknats 
med Avarn om att patrullera våra fastigheter nattetid.   
 
Undertexter i Telias kanaler 
Några medlemmar har haft problem med att hitta undertexter till Telias tv-kanaler. Enligt deras kund-
tjänst erbjuds undertexter för följande kanaler:  SVT1, SVT2, SVT Barn, SVT24 och Kunskapskanalen. 
Vilka program som textas den närmaste veckan i dessa kanaler ser man i text-tv på sidorna 601-619. 
För att se undertexten väljer man in text-tv-sidan 199 med fjärrkontrollen. 
 
IMD – individuell mätning och debitering för elförbrukning 
Föreningens extrastämma, som genomfördes i juni månad, godkände att styrelsen går vidare med att 
upphandla Individuell Mätning och Debitering för elförbrukning. Styrelsen har påbörjat upphand-
lingen och mer information kommer under hösten. Tänk på att ni inte behöver säga upp ert elavtal 
utan detta hanterar föreningen åt er. 
 
Farligt avfall 
Vi vill uppmärksamma alla medlemmar på att föreningen inte tar hand om farligt avfall. Farligt avfall 
kan lämnas i miljöstationen vid Shellmacken på Karl Johansgatan (öppen dygnet runt). Övrigt avfall, 
t.ex. elektronik, går bra att lämna på Högsbo återvinningscentral. För mer information ring 61 15 00 
(Kretsloppskontoret) eller läs på deras hemsida: http://www.kretslopp.goteborg.se 
 
 
 
Styrelsen Brf Blåsut 
 

mailto:brf.blasut@telia.com
http://www.kretslopp.goteborg.se/

