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Detta Blåsippsblad delas ut till alla 
medlemmar då det innehåller viktig 
information från stämman! 
 
Varning för irländska hantverkare i 
området! 
På sistone har ett antal irländska 
hantverkare varit runt i området och 
erbjudit sig att göra arbeten för våra 
hushåll. Några har tyvärr blivit lurade, så 
det är viktigt att ni avvisar dessa personer 
omgående, släpp helst inte in dem alls. Det 
har även förekommit stölder i samband 
med detta, så lås in era ägodelar! Några av 
våra fastighetsägare har bett dem att lämna 
området, och har då råkat ut för hot och 
otrevligheter, vilket har polisanmälts. Om 
ni råkar ut för samma sak, vänligen 
kontakta Polisen på 114 14 för anmälan. 
 
Grannsamverkan mot brott 
På förekommen anledning vill vi också be 
er att hålla uppsikt över egna, men även 
andras, fastigheter, och ifrågasätta om det 
är främmande människor som rör sig i 
området utan till synes godtagbar 
anledning.  
Ställ enkla, icke hotfulla frågor såsom: Kan 
jag hjälpa till med något? Letar du efter 
någon i området så kanske jag kan hjälpa 
dig att hitta rätt? Genom att göra den 
kontakten så förstår personen att de är 
iakttagna och lämnar förhoppningsvis 
området i fred när de ser att vi bevakar 
dem. Vid minsta misstanke om brott, 
kontakta Polisen på 114 14. 
 
Årsstämma 
Onsdagen den 14 mars hölls 
samfällighetens årsstämma i 
Björnbodaskolans matsal. Då fattades 
beslut som: 
 

• Avgälden är höjd till 2 500 kronor 
from den 31 mars 2012. 

• Molokerna för sopor – det kommer 
att läggas sten och planteras 
vintergröna växter 2012, i enighet 
med bygglovet föreningen fick 
(2008). Stenläggningen blir i april 
2012 – arbetet beräknas ta 2 dagar. 
Växter inhandlas och planteras i 
samband med städdagen.  

• Lilla parken – träd kommer att tas 
bort kring denna park då de har 
blivit för stora – arbetet kommer att 
utföras av Trädmästarna under 
våren 2012. 

• Kommande asfalteringsarbeten – i 
totaletableringen kommer en bit av 
släpvagnsparkeringen på Lappvidet 
även att ingå. 

• TV, bredband och telefoni – en 
separat stämma kommer att hållas 
under våren 2012 för detta stora 
och kostbara projekt. 

• Lekytan bakom garagen på 
Lappvidet (tennisplan) – kommer 
att säkerställas löpande men den 
stora renoveringen får vänta. 
Styrelsen bevakar detta. 

• Parkeringssituationen – styrelsen 
fortsätter att arbeta med detta. 

 
Den extra stämman för TV, bredband 
och telefoni kommer att äga rum 16/5, 
en kallelse med information kommer att 
delas ut senast två veckor innan mötet. 
 
Vårens städdag 
Äger rum lördagen 5 maj, klockan 10.00 
träffas vi. Byalagen bjuder in till detta.  
 
Kontakta styrelsen 
Från och med 2012 kommer det att finnas 
mailadresser till respektive ansvarsområde 
i styrelsen för att säkerställa kontinuitet 

 



och historik. Dessa mailadresser finns 
under Kontakt på vår hemsida 
www.blasippsbackensamf.se, samt i 
kontaktrutan på Blåsippsbladet för dem 
som inte har åtkomst till hemsidan (se 
baksidan). 
 
Medlemsförteckningen behöver 
uppdateras med era mailadresser! 
Tidigare har medlemsförteckningen 
uppdaterats via listor på städdagarna, men 
framöver kommer detta att göras genom att 
alla ändringar skickas till en mailadress 
eller genom att kontakta ansvarig för 
medlemsförteckningen.  
 
Vi behöver lägga till era mailadresser till 
medlemsförteckningen för de fall då viktig 
information behöver skickas ut med hög 
prioritet. Maila dem till 
medlem.blasippsbacken@gmail.com så 
snart som möjligt. Ange även era övriga 
kontaktuppgifter så att vi samtidigt kan 
revidera befintlig medlemsförteckning!  
Format: namn, husnummer och hemtelefon 
till samtliga medlemmar i hushållet, samt  
mobiltelefon och mailadress till samtliga 
fastighetsägare per adress. 
 
Styrelsen vill också passa på att önska 
alla medlemmar en glad påsk!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Klipp ut och spara! 

Styrelseledamöternas ansvarsområden för 
verksamhetsåret 2012.  
 
Var vänlig vänd dig till respektive ansvarig i 
styrelsen med frågor, förslag etc. 
 
Kassör – avgifter/inbetalningar 
Kassör: Lars-Erik Pettersson, hus nr 61 
kassor.blasippsbacken@gmail.com  
 
Information, Blåsippsbladet 
Sekreterare: Åsa Lundborg, hus nr 32 
info.blasippsbacken@gmail.com  
 
Medlemsförteckning 
Alla ändringar till medlemsförteckningen 
mailas till nedanstående adress eller 
informeras direkt till ansvarig. 
Suppleant: Thérèse Öfverström, hus nr 62 
medlem.blasippsbacken@gmail.com  
 
Värme, VVS och el 
Vice ordf: Sigurd Berglann, hus nr 63 
varmevvsel.blasippsbacken@gmail.com  
 
Sophantering 
Ordförande: Magnus Kalvik, hus nr 38 
sopor.blasippsbacken@gmail.com  
 
ComHem & hemsida 
Ordförande: Magnus Kalvik, hus nr 38 
Suppleant: Thérèse Öfverström, hus nr 62 
tvdatawebb.blasippsbacken@gmail.com  
 
Grönområden Ripvidet, garage, spolplatta 
Suppleant: Nadia Benhajji Ryttar, hus nr 9 
gronomraderip.blasippsbacken@gmail.com  
 
Grönområden Lappvidet, garage, lekyta 
Ledamot: Eva Zorn, hus nr 40 
gronomradelapp.blasippsbacken@gmail.com  
 
 


