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Tuff insats på gårdsdagen 
Söndagen den 11/4 anordnade Gröna Blåsut "vårens gårdsdag". Det var dock helt annat än 
vårlika förhållanden, bara några få plusgrader samtidigt som ett regnområde närmade sig sö-
derifrån. Dagens huvuduppgift var att sprida ut hönsgödsel i våra rabatter. Trots väderläget 
var det ganska många tappra som ställde upp och efter 2½ timmes arbete var merparten av 
våra rabatter omhändertagna. När regnet successivt ökade och fick inslag av snö beslöt vi att 
avbryta arbetet och ställa in den avslutande grillningen. Vi passar därför på att rikta ett stort 
tack till alla frivilliga som ställde upp och trots allt gjorde ett bra jobb. Kanske möjligheten att 
umgås med sina grannar under näst intill virusfria förhållanden var värt uppoffringen? 
 

Sopkasuner på Blåsutgatan 
Arbetet med att installera sopkasuner på Blåsutgatan har pågått sedan någon månad och 
NCC har nu grävt ner 7 kasuner på gräsmattan mitt emot garageinfarten Blåsutgatan 2-8. 
Motsvarande arbete på Gröna Gatan har inte påbörjats då föreningen fortfarande väntar på 
bygglov för denna del av arbetet.  
Klagomål har inkommit till styrelsen om brist på tillgänglighetsanpassning av kasunerna och 
att avståndet till kasunerna för boende på Kabelgatan, Blåsutgatan 8, 10 och 12 överskrider 
det av myndigheterna rekommenderade avståndet. Styrelsen har därför beslutat att utreda 
hur nuvarande installation av sopkasuer kan kompletteras för att bättre tillmötesgå krav på 
tillgänglighetsanpassning och på kortare avstånd till kasunerna för samtliga i föreningen.  
Under tiden färdigställs arbetet med kasunerna på Blåsutgatan så att de snarast kan tas i 
bruk. I väntan på den nya utredningen, och eventuellt kompletterande arbeten, ska sopned-
kasten på Kabelgatan samt Blåsutgatan 8, 10 och 12 förbli öppna. Sopnedkasten på 
Blåsutgatan 2 – 6, 1-5 och 7 kommer att stängas när sopkasunerna tas i bruk. 
 

Extrastämma/medlemsomröstning 
Som framgått bland annat av förra Blåsutbulletinen planerar vi för att genomföra en ex-
trastämma i vår. Den kommer främst att handla om att bostadsrättsföreningen tar över 
mätning och debitering av hushållselen till lägenheterna, om laddboxar för elbilar och ladd-
hybrider och om ombyggnad av några lokaler till bostadsrätter. Behandlingen av motioner till 
stämman i november 2020 ska också formellt avslutas. 
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Tyvärr ser det inte ut som att pandemiläget skulle tillåta att vi samlas personligen till stämma 
i vår heller. Istället hoppas vi att i Kristi Himmelfärdsveckan kunna presentera styrelsens för-
slag, öppna för dialog, efter pingst genomföra medlemsomröstning (på samma sätt som i 
november) och i början av juni ställa samman resultatet i ett stämmoprotokoll. 
 

Besök av hantverkare 
Föreningens medlemmar uppmanas att föra anteckningar av den totala arbetstiden som 
hantverkarna spenderar i lägenheterna när de utför arbete på uppdrag av föreningen (dvs 
när föreningen står för kostnaden). Föreningens ekonomiansvarig kommer vid behov att kon-
takta berörda medlemmar för att försäkra sig om att faktura på utfört arbete är korrekt. 
 
 

Styrelsen Brf Blåsut 


