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Stort tack till alla boende 

Byalagen tackar för allas engagemang på 

städdagen. Vi fick mycket gjort och till 

barnens glädje så är nu lekställningen 

monterad på Ripvidet och papperskorgarna 

är uppsatta, så vi hoppas att skräpet 

minskar på vårt område.  

 

Uppdatering från värmegruppen 

Vi som fastighetsägare är ansvariga för 

skötsel och underhåll av allt ovanför 

bottenplattan, t ex element, 

cirkulationspump mm. 

 

Har du dålig värme i fastigheten? I så fall 

bör du gå igenom följande: 

 

 Se till att cirkulationspumpen 

fungerar och är på 

 Lufta elementen regelbundet 

 Rengör elementen vid behov 

 Se till att det är tätt mellan fönster 

och dörrar 

 Se till att elementen ej täckts för 

 Se över isoleringen 

 

Element som byggts in kan även påverka 

värmen i fastigheten. För att höja 

temperaturen i fastigheterna med 1° så 

måste värmen från undercentralen ökas 

med 3°, vilket motsvarar en 

kostnadsökning på cirka 5 %. 

 

Mätning av vatten och energi 

En offert gällande värmemätare väntas in 

till föreningen samt en offert angående 

vattenmätare. Detta eftersom det talas 

mycket om förbrukning och kostnaderna.  

 

 

 

 

 

 

Att tänka på inför semestern 

Vi uppmanar all att göra det så svårt som 

möjligt för tjuvarna i sommar. Tänk på 

detta: 

 Meddela grannarna när du reser 

bort och när du kommer hem.  Be 

dem vattna blommor och flytta runt 

lite på tomten så att det se bebott ut. 

 Be grannarna ta in posten 

 Lampor som är kopplade till timer 

gör att det ser ut som att någon är 

hemma. 

 

Uppdatering asfaltsarbete 

Under maj månad togs kontakt med LEA 

asfalt som gjort arbetet som vi inte var 

nöjda med. De återkommer om tid för då 

de ska genomföra arbetet enligt våra 

önskemål. Vi har fortfarande inte betalat 

hela räkningen. 

 

Pooler 

Det har tidigare funnits många funderingar 

om dessa stora badpooler som en del har 

på sina tomter. Vi vill passa på att 

informera att dessa fyller man endast en 

gång per säsong och dessa stora badpooler 

har reningsverk. Dessa kräver alltså INTE 

ökad vattenåtgång om man jämför med de 

mindre poolerna som man tömmer och 

fyller flera gånger under sommaren. 

 

 

 
 

 

 



Sophantering 

Avfallspåsar till komposten hämtas hos 

David i 25:an eller Eva i 40. Tänk på att 

kasta rätt i molokerna. Samla INTE 

soppåsar vid dörrarna med tanke på råttor 

och andra djur.  

 

Efterlysning 
Intressenter till att var med i arbetsgruppen 

som på årsstämman fick i uppdrag och 

komma med förslag till tennisbanans 

kommande renovering. Intresserade kan 

anmäla sig till grönområdesansvariga så 

snart som möjligt så att arbetet kan komma 

igång.  

 

Lappvidet söker en flaggansvarig, 

intresserade anmäler sig till 

grönområdesansvarig Eva Zorn. 

 

Gemensam kräftskiva 

Lördagen den 27 augusti bjuds det in till 

gemensam kräftskiva. I år kommer vi att 

hålla till på Ripvidet.  

 

 
 

Upphittat 
I lekparken på Lappvidet hittades en 

nyckelknippa som återfår mot beskrivning. 

Den finns nu hos familjen Kalvik i 38:an. 

 

På städdagen så fann man ett par glasögon 

på Ripvidet som återfås mot beskrivning 

av Aino i 103:an 

 

Ekonomi information 

Ekonomisk balans och resultat är i enighet 

med det som budgeterades i samband med 

årsstämman i mars 2011. 

 

 

 

 

Sand till förfogande 

Ta gärna överbliven sand på Ripvidet till er 

egen gräsmatta, detta är nyttigt för 

gräsfröna. 

 

 

Styrelsen önskar alla boende 

en trevlig sommar 

 
 

Klipp ut och spar 

 

Styrelseledamöternas  

ansvarsområden 2011 

 

Var vänlig vänd dig till respektive 

ansvarig i styrelsen med frågor, förslag 

etc. 

 

Ordförande – värme VVS & el  

Samuli Parviainen, hus nummer 109 

samuli.p76@gmail.com 

  

Vice ordförande – sopor, webb & 

Comhem 

Magnus Kalvik, hus nummer 38 

magnus.kalvik@hp.com  

 

Kassör − avgifter/inbetalningar, 

medlemsförteckning 

Sara Wickert, husnummer 24 

familjenwickert@hotmail.com 

 

Sekreterare − information, 

Blåsippsbladet, webb, Comhem 

Åsa Lundborg, husnummer 32 

asalundborg04@hotmail.com 

 

Ledamot − grönområden 

David Rhodiner, husnummer 23 

david.rhodiner@comhem.se 

 

Suppleant − garage, spolplatta 

Sigge Berglann, husnummer 63 

sigurd.berglann@spray.se 

 

Suppleant − grönområden 

Eva Zorn, husnummer 40 

ef.zorn@telia.com


