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Välkommen till vårens städdag 

 

Lördagen den 7 maj klockan 10.00 mer 

info kommer eller har kommit från 

byalagen. Observera att vi inte får slänga 

något annat än brännbart trädgårdsavfall i 

containern.  

 

Byalagen består av: 

 

Ripvidet – Siv, Marianne, Carina & Isho 

Lappvidet – Andreas, Bonnie & Åsa 
 

Kort sammanfattning av beslut som 

fattades på årsstämman 2011 

 

 En arbetsgrupp kommer att arbeta 

med värmeproblem och om möjligt 

åtgärdas innan kommande vinter 

 5 stycken papperskorgar kommer 

att köpas in och monteras på 

området i vår 

 En lekställning kommer att köpas 

och monteras på Ripvidet i vår 

 En arbetsgrupp kommer att arbeta 

med renovering av tennisplanen 

 Höjda arvoden för styrelsen, 

revisorer och valberedning 

 

 

 

 

 

Vi vill samtidigt passa på att klargöra att 

det fattas text angående ett beslut i 

protokollet som fattades på årsstämman 

och det gäller bortforslandet av lekstugan 

på Ripvidet. 

 

Styrelsen tackar för deltagande på 

stämman. Totalt var det 27 medverkande, 

varav 4 var fullmakter av 88 hushåll.  
 

Parkering  

 

Vi vädjar ännu en gång till alla bilägare att 

parkera bilen rakt i rutan så att det inte går 

åt extra parkeringsplatser samt att 

använda sina garage. Vi kom överens på 

stämman 2010 att inte använda våra 

parkeringsplatser som uppställningsplatser 

för avställda bilar och nu står det ett par på 

parkeringen igen, var snälla och flytta dem. 

Tänk på våra vänner som kommer på 

besök och har bil. 

 

Parkering är förbjuden på 

spolplattan.  
 

 
 

Sophantering 

 

Har fungerat bra sedan årsskiftet. En 

uppmaning är att slänga rätt sak i rätt 

molok samt att vara försiktig då man låser 

upp och öppnar moloken. 

 

För mer info www.sopor.nu 

 



 
 

I samband med att vi monterar upp 

papperskorgar så hoppas vi på mindre 

skräp på vårt område. 

 

Grönområden 
 

Nu är det äntligen vår efter den långa 

vintern med mycket snö och kyla. Området 

är sandsopat och styrelsen tackar er alla för 

att ni sopat ut från kanterna.  

 

 
 

Nu kommer barnen att vistas mer ute och 

med detta vill vi påminna om försiktighet 

då man måste köra upp bilen på området 

och framförallt hålla sig till mycket låg 

hastighet.  
 

Vi hoppas även att barnen ska bli nöjda 

med den nya lekställningen som kommer 

att monteras under våren på Ripvidet. 

 

Ekonomi information 

 

Avgälden är fortsättningsvis 2000 kronor 

per månad. Observera att för dem som 

valde att betala garageporten per månad 

har en avgäld på 2500 kronor.  
 
 
 
 
 

 

 

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


