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Välkomna hem och vi hoppas att Ni alla 

haft en skön sommar 

 

 
 

Gemensam kräftskiva 

Lördagen den 27 augusti bjuds det in till 

gemensam kräftskiva. I år kommer vi att 

hålla till på Ripvidet. Separat inbjudan har 

gått ut till alla boende och glöm inte att 

OSA till Sigge senast den 20 augusti. 

 

Reklamutskick 

Om Ni inte vill ha reklam i era brevlådor 

så måste Ni klart och tydligt märka upp era 

brevlådor. 

 
Varning 

I sommar har det varit en vit skåpbil på 

Lappvidet vid tennisplanen, en man har 

försökt att lura ett litet barn att följa med 

honom och han sade att han hade mycket 

godis hemma – som tur var så följde aldrig 

den här lilla flickan med och händelsen har 

polisanmälts. 

 

 

 

Uppdatering angående asfalt 

Ingen kontakt har tagits med oss från Lea 

asfalt och vi har fortfarande INTE betalat 

de sista pengarna. 

 

Ekonomi information 

Ekonomisk balans och resultat är i enighet 

med det som budgeterades i samband med 

årsstämman i mars 2011. 

 

 

Städdag 

Snart är det dags för höststädning av våra 

gemensamma områden. Boka in lördagen 

den 15 oktober då vi städar och har trevligt 

tillsammans. Detaljerad information 

kommer från byalagen längre fram.  
 

 
 

Har du träd eller buskar som hänger ut 

utanför din tomt? 

Det har kommit klagomål om att bilar 

repats av växtlighet som hänger ut. Vi ber 

dig därför att till städdagen (eller innan) ta 

bort grenar m.m. som hänger ut utanför din 

tomt. Störande grenar m.m. som inte tas 

bort kommer styrelsen att avlägsna efter 

kontakt med vederbörande fastighetsägare.  

 

 



En fastighetsägare har skyldighet att ta 

bort växtlighet som hänger in på 

grannes eller samfällighetens mark.   

 

Grannen/samfälligheten har rätt att bort det 

som hänger in på deras mark, men man 

måste alltid först bereda ägaren tillfälle att 

ta bort det själv. Innan man tar bort 

trädgrenar o.s.v. måste man kolla med 

fastighetsägaren, om det är ett värdefullt 

träd/växt som måste beskäras viss tid eller 

på särskilt sätt. (Källa: Villaägarförbundet) 

 

Comhem information 

Under senare delen av juli hade vi 

störningar då det gäller TV. Detta 

orsakades av att blixten slagit ner och detta 

åtgärdades efter kontakt med Comhem. 

 

 
 

Kommande årsstämma 

Kom gärna in med motioner till kommande 

årsstämma i mars 2012. Enligt stadgarna 

ska de vara lämnade till styrelsen senast 

den 31/12 2011, men det skada inte att vara 

ute i god tid. Alla idéer är välkomna. 

 

Parkering och tvätt av bilar 

Biltvätt får endast ske på tvättplatsen och 

ej uppe på området. Tättas bilen på 

området så rinner tungmetaller och fett ner 

i dagvattnet, vilket inte är bra. 

Vi har ett begränsat antal parkeringsplatser 

på området. Dessa är inte avsedda för att 

parkera trasiga och avställda bilar. 

Vänligen forsla bort dessa, kanske till 

skroten. 

 

 

 

 

 

 

 

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


