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Observera 
Blåsippsbladet finns på hemsidan – det är 
endast de medlemmar som anmält till Åsa 
Lundborg att de vill ha det i pappersform 
som får det.  
 
Stort tack 
Stort tack till alla medlemmar som var med 
på vårens städdag! Det var en härlig dag 
och vi fick mycket gjort. 
 
Extra stämman 
På extrastämman den 16 maj 2012 
beslutades det att följa styrelsens förslag 
gällande fiberdragning och installation.  
 
Att tänka på inför semestern 
Vi uppmanar all att göra det så svårt som 
möjligt för tjuvarna i sommar. Tänk på att: 

• Meddela grannarna när du reser 
bort och när du kommer hem.  Be 
dem vattna blommor och flytta runt 
lite på tomten så att det se bebott ut. 

• Be grannarna ta in posten 
• Lampor som är kopplade till timer 

gör att det ser ut som att någon är 
hemma. 

 
 

 
 

 
 
 
Bilkörning på området 

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.  
 
Sophantering 
Vi uppmanar till kompostering av det som 
går. Det avfall som komposteras skall 
läggas i kompostpåsar, dessa påsar är 
gratis och kan hämtas av Eva Zorn (40) 
och Nadia Benhajji Ryttar (9). På 
städdagen delades det ut nya plastkorgar 
att ha kompost påsen i – fler kommer delas 
ut, de nya korgarna är bättre för 
papperspåsen. 
 
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 

 
Kompost av trädgårdsavfall 
Den kompost som medlemmar i 
samfälligheten har nyttjat på stadens mark 
vid vändplanen ska INTE användas längre. 
Anledningen till detta är att staden rensat 
träd och komposten trädde då fram tydligt. 
Samfälligheten fick jord gratis och utlagd 
för att täcka denna kompost för att inte 
staden ska anmärka på detta.  
 
Medlemsförteckningen 
Denna förteckning har uppdaterats och 
kommer att delas ut i samband med 
protokollet från extrastämman. 
Medlemsförteckningen kommer i 
framtiden att delas ut en gång per år i 
samband med protokollet från årsstämman. 
 
Pooler 

 



Det har tidigare funnits många funderingar 
om dessa stora badpooler som en del har 
på sina tomter. Vi vill passa på att 
informera att dessa fyller man endast en 
gång per säsong och dessa stora badpooler 
har reningsverk. Dessa kräver alltså INTE 
ökad vattenåtgång om man jämför med de 
mindre poolerna som man tömmer och 
fyller flera gånger under sommaren. 
 
 

 
 
 
Garageportarna 
I samband med städdagen så smordes alla 
lösa delar på garageportarna, på de portar 
som var öppna alternativt de som gjorde 
det själva. Var snäll och meddela Eva 
(Lappvidet) eller Nadja (Ripvidet) om du 
gjort det själv då vi har ett 
uppföljningsdokument för detta med tanke 
på att underhållet är av stor vikt för 
hållbarheten av investeringen.  
 
Moloker 
Stenläggningen kring dessa är nu klart och 
vi uppmanar alla medlemmar att hålla 
ordning kring dessa.  
 
28:an tackar för sig 
I samband med att Inga och Erik flyttade 
så lämnade de dessa rader till 
samfälligheten 
 
”Inga och Erik i 28:an tackar för sig efter 
snart 40 år på Blåsippsbacken och flyttar 
till Slåttervägen 15 i Gnesta.” 
 
De lämnade även ett telefonnummer som 
kan fås av sekreteraren vid behov.  
 
 
 
 

Klipp ut och spara! 
 
Var vänlig vänd dig till respektive ansvarig i 
styrelsen med frågor, förslag etc. 
 
Kassör – avgifter/inbetalningar 
Lars-Erik Pettersson, hus nr 61 
kassor.blasippsbacken@gmail.com  
 
Information, Blåsippsbladet 
Åsa Lundborg, hus nr 32 
info.blasippsbacken@gmail.com  
 
Medlemsförteckning 
Alla ändringar till medlemsförteckningen 
skall informeras till mailadressen nedan eller 
direkt till ansvarig. 
Thérèse Öfverström, hus nr 62 
medlem.blasippsbacken@gmail.com  
 
Värme, VVS och el 
Sigurd Berglann, hus nr 63 
varmevvsel.blasippsbacken@gmail.com  
 
Sophantering 
Magnus Kalvik, hus nr 38 
sopor.blasippsbacken@gmail.com  
 
TV, telefoni och bredband 
Magnus Kalvik, hus nr 38 
Thérèse Öfverström, hus nr 62 
tvdatawebb.blasippsbacken@gmail.com  
 
Hemsida 
Thérèse Öfverström, hus nr 62 
tvdatawebb.blasippsbacken@gmail.com  
 
Grönområden Ripvidet, garage, spolplatta 
Nadia Benhajji Ryttar, hus nr 9 
gronomraderip.blasippsbacken@gmail.com  
 
Grönområden Lappvidet, garage, lekyta 
Eva Zorn, hus nr 40 
gronomradelapp.blasippsbacken@gmail.com  
 
 
Styrelsen önskar alla medlemmar en 
glad sommar! 


