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Luciafirande 

På Lappvidet firar man lucia i parken 

söndagen den 11 december klockan 15.00, 

det bjuds på glögg och pepparkakor samt 

lotteri. 

 
 

På Ripvidet firar man lucia den 13 

december klockan 19.00 vid granen, det 

bjuds på glögg, pepparkakor och julmust – 

TA MED EGEN MUGG. Alla barn är 

välkomna att delta i luciatåget. 

 

Hemsida 

Föreningen har nu en hemsida, som 

innehåller all information man behöver. 

 

www.blasippsbackensamf.se  

 

Besök den gärna, all information kommer 

att läggas upp på denna hemsida även 

blåsippsblad och andra utskick. Om man 

INTE har tillgång till internet så var vänlig 

att kontakta Åsa Lundborg så att du kan 

få info i pappersform. 

 

Spolplattan 

Efter städdagen den 15 oktober är det okej 

att parkera där igen fram till att vi öppnar 

upp kranarna igen till våren 2012. 

 

Parkering 
Var vänlig att parkera i era garage nu när 

vintern kommer så att vi underlättar för de 

som snöröjer.  

 

Hastighet på området 

Den tillåtna hastigheten vid bilkörning 

uppe på området är 10 km/timme. Var 

uppmärksam när du kör upp och tänk på 

lekande barn. De kan vara svåra att se när 

snön kommer. Kör endast upp på området 

vid behov.  

 

Moloker till jul och nyår 

Liksom förra året så kommer vi att öppna 

alla tre molokerna för sopor. Vi uppmanar 

till kompostering av det som går. Det du 

kan slänga i komposten är rester av: 

 

 kött, fisk, fågel och skaldjur 

 bröd och äggskal 

 hushållspapper 

 grönsaker och frukt 

 teblad, kaffesump och filter 

 pasta och ris 

 

Det avfall som komposteras skall läggas i 

kompostpåsar, dessa påsar är gratis och 

kan hämtas av Eva Zorn (40) och David 

Rhodiner (23). Var vänliga och håll 

ordning kring dessa molucker. 

 

Nyårsfirande 

Då man på tolvslaget är ute och firar med 

raketer och annat så uppmanas alla om gör 

detta att vidta försiktighet och plocka upp 

efter sig. 

 

 
 

 

http://www.blasippsbackensamf.se/


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 skadar inte att 

vara ute i god tid. Alla idéer är välkomna. 

Var snäll och maila de till någon i 

styrelsen så att vi har de i original, tack på 

förhand.  

 

Det kommer inte att finnas utrymme för 

diskussioner kring ämnen som inte 

motionerats om. Formell kallelse kommer 

nästa år.  

 

Tennisplanen blir isbana 

Så fort det blir kallt och det fryser på så 

planerar vi att spola tennisplanen så att 

man kan åka skridskor där.  

 

 
 

Ekonomi information 

Ekonomisk balans och resultat är i enighet 

med det som budgeterades i samband med 

årsstämman i mars 2011.  

 

De fastighetsägare som valde att betala 

garageportarna med 500 sek per månad är 

klara i december. Sara har gått ut till de 

fastigheter som redan är klara och kommer 

bli klara med denna betalning – allt för att 

bokslutet ska bli rätt.  

 

Om ni haft autogiro så var uppmärksam på 

hur mycket ni betalar – avgälden är 2 000 

sek per månad. 

 

 

 

 

 

Vi önskar er alla en God Jul 

och ett gott nytt år 

 

 
 

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


