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Höstens städdag 20 oktober 
Lördagen den 20 oktober är det städdag 
och detta års sista gemensamhetsaktivitet. 
Vi samlas kl. 10.00 i respektive park, och 
byalagen svarar i vanlig ordning för för-
delning av arbetsuppgifter och förtäring.  
 
Den regnrika sommaren har beskärt oss 
med en yppig grönska. Om du har träd 
eller buskar som hänger ut utanför din tomt 
är städdagen ett utmärkt tillfälle att ta bort 
dem eftersom vi då har en container för 
trädgårdsavfall. 
 

 

 
 
En fastighetsägare har skyldighet att ta 
bort växtlighet som hänger in på 
grannes eller samfällighetens mark.   
 
Påminnelse garageportarna 
I samband med städdagen i maj smordes 
alla lösa delar på de garageportar som var 
öppna. Några fastighetsägare har anmält att 
de själva åtgärdat sina portar. Några portar 
vet vi inget om. Var snäll och meddela Eva 
(Lappvidet) eller Nadja (Ripvidet) om du 
är osäker om det har blivit gjort. Vi har ett 
uppföljningsdokument för detta med tanke 
på att underhållet är av stor vikt för håll-
barheten av investeringen.  
 
Fiberinstallationen 
På hemsidan finns numera en ny kategori 
som innehåller löpande information om 
fiberinstallationen. 

 
Iakttagelser under sommaren 
Under sommaren sågs en man gå runt på 
Lappvidet. Mannen tittade i brevlådor och 
in på tomterna då han blev upptäckt av en 
boende. Han ville inte tala om vad han 
gjorde på området och lämnade snabbt 
platsen på cykel. Händelsen är anmäld till 
polisen. 
Det är viktigt att vara vaksam på individer 
som rör sig i området. Konfrontera de 
okända och fråga om ni kan hjälpa till med 
någonting, ring polisen tel: 114 114 om det 
verkar misstänkt. Är det en akut situation 
så ringer ni 112. 
 
Samfällighetsavgiften.  
Styrelsen vill påminna om att avgiften ska 
finnas på samfällighetens konto senast den 
sista dagen i månaden. 
 
Plantering vid molokerna 
Jordlagret vid molokerna är för tunt för 
plantering av vintergröna växter. Styrelsen 
har beställt jord och buskar för plantering 
under städdagen. 
 
Parkeringsanarki på Blåsippsbacken 
Antalet bilar ökar på ett sätt som väl inte 
kunde förutses när samfälligheten bildades. 
Under sommaren har bilar parkerats utmed 
större delen av Blåsippsbacken och lite här 
och där i anslutning till uppfarten till 
Lappvidet. Hantverkare i området har totalt 
ignorerat P-förbudsskylten och under hela 
dagar parkerat i anslutning till den 
fastighet i vilken man arbetat. Nya 
kommunala parkeringsregler kan antas 
förvärra situationen. I syfte att finna en 
lösning på parkeringsproblemen kommer 
därför styrelsen att göra en kartläggning av 
biltätheten i området.  
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Bortfrästa stubbar på Lappvidet 
Trädmästarna har under sommaren fräst 
bort stubbar i stora parken på Lappvidet.  
Vid höstens städdag fylls på med jord och 
gräsfrön. 
 
Sophantering 
Kompostbehållaren hade inte tömts och 
leverantören hade inte kontaktat styrelsen 
om skälet till detta. Nu har tömningen 
kommit igång igen och styrelsen vill 
uppmana alla att vid behov använda två 
eller fler papperspåsar för ”blöt” kompost 
så att inte lakvatten rinner ut och orsakar 
lukt. 
 
Grävling siktad på Lappvidet 
Vid olika tillfällen har två oberoende 
iakttagelser av grävling gjorts på 
Lappvidet. Händelserna har rapporterats 
till stadsdelsnämnden.  
 
Trasig belysning  
Den trasiga belysningen utmed parkvägen 
mellan Ripvidet och Lappvidet är 
felanmäld. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klipp ut och spara! 
 
Var vänlig vänd dig till respektive ansvarig i 
styrelsen med frågor, förslag etc. 
 
Ordförande 
Magnus Kalvik, hus nr 38 
ordforande.blasippsbacken@gmail.com 
 
Kassör – avgifter/inbetalningar 
Lars-Erik Pettersson, hus nr 61 
kassor.blasippsbacken@gmail.com  
 
Information, Blåsippsbladet 
Eva Zorn, hus nr 40 
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  
 
 
 


