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Årsstämma 

Onsdagen den 14 mars så har föreningen 

årsstämma i Björnbodaskolans matsal. Fika 

serveras från 18.30.  Dagordning och 

annan information gällande denna kväll 

delas ut senast den 22 februari, men boka 

gärna denna kväll redan nu. 

 

Hemsida 

Föreningen har 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.  

 

Observera att detta är det sista 

Blåsippsbladet som kommer delas ut i 

pappersformat till alla medlemmar om Du 

inte anmält till Åsa Lundborg i nummer 32 

att du vill ha det i pappersformat.  

 

Parkering 

Observera att det inte är tillåtet att ha 

avställda bilar och bilar som inte fungerar 

på parkeringsplatserna på området. Tyvärr 

så står det två sådana bilar på Lappvidets 

parkering – Ni som äger dessa ta bort dem 

omedelbart. Det blir problem för övriga 

medlemmar i samfälligheten då de ska 

parkera.  

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. Kör endast upp på området 

vid behov.  

 

 
 

Datum för årets städdagar 
Till våren så har vi städdag 5 maj och till 

hösten så ses vi den 20 oktober. Detta för 

att ni alla ska få en chans att planera i god 

tid. 

 

Ekonomi information 

Ekonomisk balans och resultat är i enighet 

med det som budgeterades i samband med 

årsstämman i mars 2011. Nu är alla klara 

med betalningen av garageportarna.  

 

Observera 

Under nyårshelgen lämnades 5 stora 

oanvända raketer mellan vändplan och 

”lilla” parkeringen mittemot molokerna 

och detta kan bli mycket farligt om de 

hamnar i orätta händer! Som tur var togs 

de om hand av en ansvarsfull person. Var 

noga med att ta upp efter Er då man firar 

på området!! 

 

Molokerna 
Då man använder sig av komposten 

MÅSTE man använda de påsar som är 

anpassade för detta ändamål och saknar 

man dessa tar man kontakt med David 

(23:an) eller Eva (40) för att få nya påsar.  

 

Det får ABSOLUT INTE kastas mat 

rakt ner i behållaren, det sliter och 

smutsar ner innerpåsen.  

 

 

 



Tennisplanen blir isbana 

Nu kan vi äntligen åka skridskor på 

tennisplanen. Isbanan är låst då det är 

spolat nyligen så var sväll respektera detta.  

 

Planen är att det eventuellt kommer att gå 

och åka skridskor redan till helgen. Det är 

ett antal familjer på Lappvidet som är 

ansvarig för denna isbana och spolning av 

denna men alla medlemmar är välkomna 

att använda den.  

 

 
 

 

Komposterna 

Var vänlig och släng INTE stora saker i 

komposten vid vändplanen i skogen. I 

denna kompost är det endast tillåtet att 

slänga gräsklipp och små delar av grenar. 

Inga julgranar ska slängas där. Var snäll 

och respektera detta då denna tömdes 

ordentligt i höstas på städdagen. 

 
Upphittat 
På Lappvidet vid garagen har ett par 

mysbyxor hittats. De återfås mot 

beskrivning av Åsa Lundborg i nummer 

32. 

 

 
 

 

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


