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Åtgärder efter inbrott på Gröna Gatan 
Under de senaste veckorna har föreningen haft en del oinbjudna gäster som tagit sig in i våra fastig-
heter nere på Gröna Gatan. Det har gjorts åverkan på en del dörrar och inbrott i lägenhetsförråd samt 
att en rad cyklar har försvunnit. Tänk på att vara uppmärksamma på att stänga entrédörrar ordentligt 
efter er och på att ni inte släpper in obehöriga. Tänk på att det är tillfället som gör tjuven! 
Föreningen arbetar med skalskyddsfrågan och kommer löpande göra förbättringar för att öka med-
lemmarnas trygghet. 

 
 

Föreningen får ny hemsida 

Under sommaren lanserar föreningen en ny hemsida: www.brfblasut.se. Informationen som finns på 
den nuvarande hemsidan kommer att uppdateras och korrigeras. All information kommer att vara öp-
pen, dvs att medlemmar inte behöver logga in för att ta del av det som står där. Det betyder också att 
innehållet är tillgängligt för vem som helst. 

 
 

Expeditionens öppettider under sommaren 

Vår expedition fortsätter att hålla stängt under sommaren, men med följande telefontider: måndagar 
kl. 14-16 och torsdagar kl. 9-11. Förhoppningen är att expeditionen ska kunna bemannas igen i au-
gusti. 

 
 
Föreningens extrastämma 

Efter extra föreningsstämma den 10 juni kan vi meddela att samtliga av styrelsens framställningar fick 
bifall, och att motionerna nu är avklarade enligt styrelsens förslag. 

 
 
Omkonstituerad styrelse 

Föreningens styrelse omkonstituerade sig på sitt möte i juni. Till ny ordförande utsågs Håkan Al-
nebratt och till ny vice ordförande utsågs Dan Öjvind Gasstorp. 
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Avfallshantering, sopkasunerna 

På grund av förseningar hos leverantör har slutförandet av sopkasunerna på Blåsutgatan dragit ut på 
tiden. Arbetet med fundament och planteringar runt kasunerna förväntas vara klart runt midsommar 
men kasunerna kommer inte tas i drift förrän efter sommaren vilket innebär att ni fortfarande kan 
använda de sopnedkast som finns i era trappuppgångar. Vi ser alla framemot att kunna sortera 
matavfall. 

 
 
Andrahandsuthyrning 

På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att all uthyrning av lägenhet kräver styrelsens 
godkännande. Det gäller både andrahandsuthyrning och korttidsuthyrning. 
 
 

Gröna Blåsut 
I ett hörn på H-gården (Blåsutgatan 1-5) har 5 unga rönnar hamnat i tillfälligt förvar då de stod i vägen 
för det nya sopsorteringssystemet. Samtliga rönnar kommer nu att flyttas till nya växtplatser. Träd 
handlar det också om på Blåsutgatan 7 (loftgångssidan). Där har vi tre gamla rönnar i olika faser av 
förfall. Den sämsta skall tas ned och de andra kapas och göras till bostäder för diverse småkryp (inga 
getingar). Växter som gynnar nyttiga insekter kommer också planteras på några platser. I övrigt priori-
terar vi just nu förnyelse av entréerna till vårt område, exempelvis Gröna Gatan/Jaegerdorff och 
Blåsutgatan 1. Det är dock en lite längre process där bland annat kommunen är med på ett hörn. 
Gröna Blåsut har nu jobbat ideellt för föreningen i 15 år. Det kommer vi att fira med en bussutflykt till 
ett intressant mål på temat växter/odling i slutet av augusti eller början av september, Vi kommer att 
ha plats för ett antal intresserade medlemmar (boende) så håll ögonen öppna för en inbjudan. 
 

 
Nästa nummer av BlåsutBulletinen 
Nästa nummer av BlåsutBulletinen kommer först i augusti. Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt 
god och solig sommar. 
 

 

 

Styrelsen Brf Blåsut 
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