
             HSB Brf Blåsippan i Göteborg  2019-05-11 

 
HSB BRF BLÅSIPPAN I GBG www.blasippanbrf.se blasippanbrf@gmail.com 
Glöstorps Röseväg 8 
417 44 Göteborg 

 

Nyhetsbrev nr 3 
 
Höjning årsavgift 
Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften med 5%. I dagsläget ser det nu inte ut att behövas fler höjningar 
framöver, dock kommer inflationstakten på cirka 2% att behövas följas.  

Den nya avgiften gäller från och med 2019-07-01. 

Öppet hus  
Under våren hade vi 4 öppet hus. Tanken är att vi försöker köra detta igen till hösten. Tema inför hösten vill 
vi få in från er. E-posta förslag på tema till blasippanbrf@gmail.com 
 
Temperaturgivare 
Då många i vår förening upplever att inomhusklimatet är för kallt eller för varmt vill styrelsen reda ut detta 
ordentligt medan vi fortfarande har garanti kvar. Därför kommer vi sätta in temperaturgivare i varje lägenhet. 
Givaren är trådlös och kommer sättas permanent i hallen, på så sätt kommer vi ha total loggning temperaturen 
och hoppas på så sätt kunna få ett bättre inomhusklimat för alla. Mer information innan installation kommer 
att aviseras i god tid. 
 
 
Korttidshyra förråd 
Föreningen har ett par förråd som kan hyras ut till föreningsmedlemmar i 1 månad. Efter 1 månad kan 
hyrestiden förlängas med 1 månad om ingen annan står i kö eller om inte styrelsen behöver det. Styrelsen 
behov står över eventuell kölista. Kostnad per månad är 250kr. Avgiften 
debiteras på bostadsrättshavarens månadsavi. Om inte förrådet är tömt vid avtalstidens slutdatum töms detta 
på bostadsrättshavarens bekostnad. Avtal och mer info på hemsidan.   
 
Gymmet 
Styrelsen har beslutat att köpa in ett nytt löpband till gymmet. Den kommer att levereras inom kort. 
Önskar ni få tillträde till gymmet och bastun kontaktar ni vår förvaltningsadministratör på HSB: Lena 
Haraldsson lena.haraldsson@hsb.se 010-442 21 62. 
De hushåll som har tillgång till gym och bastu debiteras 50kr/månad tillsvidare. Avgiften syns på 
månadsavierna som kommer kvartalsvis. 
 
Rökning 
För ett tag sedan informerade vi om krukor att fimpa i vid parkbänken bakom huset och bad rökare att röka 
där istället för på balkonger. Detta eftersom insugen till lägenheternas ventilation sitter precis bredvid 
balkongerna och röken går rakt in i grannarnas lägenheter. 
De som har haft besvär med rök som gått in i lägenheten upplever situationen som mycket bättre. Till er som 
ändrat era vanor för att ta hänsyn till era grannar, tack så mycket! 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, Styrelsen  
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