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Luciafirande 
Julen nalkas och december är för många en 
stressig tid. Lucia ska vi dock fira 
traditionsenligt. Byalagen i respektive 
område inbjuder enligt följande: 
 

 
 
-Ripvidet den 13 december klockan 
19.00 vid flaggstången. 
 
-Lappvidet den 16 december klockan 
15.00 i lekparken. 
 
Höstens städdag  
Höstens städdag genomfördes i ett riktigt 
busväder med god anslutning och gott 
humör. Trots vädret blev mycket gjort och 
vi kan alla glädjas åt att molokerna nu fått 
en inramning som med tiden kommer att 
växt till sig. Styrelsen tackar alla för god 
arbetsinsats. 
Lite smolk i bägaren finns också. Den 
container som styrelsen beställer till 
städdagarna är avsedd enbart för trädgårds-
avfall och skyltad med information om 
detta. Det har dock inte hindrat några från 
att passa på och bekvämt göra sig av med 
annat skräp och på så sätt spara in en resa 
till Lövsta. Om samfällighetens med-
lemmar anser att städdagens container 
också ska användas för rensningar i privat-
hushållet så kan styrelsen i fortsättningen 
beställa en annan typ av container. Det blir 
en högre kostnad och kommer att läggas 
till avgälden.  
 

Avgälderna 
Alltför många betalar för sent. Avgälden 
till samfälligheten, f.n. 2 500 kr,  ska vara 
kontot tillhanda senast den sista dagen i 
månaden. 
 
Årstämma och motioner  
Nästa årstämma äger rum onsdagen den 20 
mars 2013 kl. 19.00 i Björnbodaskolan. 
Motioner till stämman ska vara styrelsen 
tillhanda senast den måndagen den 31 
december 2012. 
 
Otillåten parkering uppe på områdena 
och släpvagnsparkeringarna 
Det har vid ett flertal tillfällen noterats att 
det står hantverkarbilar parkerade uppe i 
båda områdena, och detta är inte tillåtet! 
Det är endast tillåtet att köra upp och lasta 
i/ur, men inte att parkera. Det måste vara 
fri framkomlighet för alla boende samt för 
räddningstjänsten. 
Släpvagnsparkeringen bredvid garagen på 
Lappvidet utnyttjas också av flera som 
bilparkering vilket inte är tillåtet. Endast 
släpvagnar är tillåtna längs högerkanten. 
Detta för att man ska kunna vända här med 
bil om nödvändigt. 
 
Fiberinstallationen 
På hemsidan finns en sektion som heter 
Fiberinstallation med löpande information 
om projektet. Under november påbörjades 
arbetet med installation av fibernätet och 
Ownit/TMK har nu grävt ner rör från 
undercentralen till respektive område. I vår 
kommer grävaren att kontrollera att 
gräsmattor och andra ytor som berörts av 
grävningen har återställts på ett tillfreds-
ställande sätt. I vinter tas nästa steg som 
blir att dra slangar för fiberkabeln i de 
nedlagda rören. I juni 2013 ska allt vara 
klart! 
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Papperskorgarna inom samfälligheten 
är allas ansvar 
Det är tillåtet att tömma papperskorgarna 
om de ser fulla ut. Nya säckar finns i 
botten av papperskorgen. Avfallet kastas i 
moloken för hushållsavfall. 
 
Sophanteringen 
Efter vissa problem under sommaren gäller 
nu följande: Hushållsavfallet töms på 
tisdagar, kompostbehållaren på onsdagar 
och tidningsbehållaren vid behov. 
Styrelsen ser över de olika avtalen och 
avser att i dialog med leverantörer säker-
ställa att rutinerna följs. 
 
Håll ett öga på grannens hus! 
Över jul och nyår är det många som reser 
bort. Informera dina grannar om när ni ska 
vara borta så hjälps vi åt att hålla ett öga på 
varandras hus så att inga objudna gäster tar 
sig friheter! 
 
 

 
 

God jul och gott nytt årGod jul och gott nytt årGod jul och gott nytt årGod jul och gott nytt år    
    

önskarönskarönskarönskar    
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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 
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 
tvdataweb.blasippsbacken@gmail.com  

 
Hemsida 
Thérèse Öfverström, hus nr 62 
tvdataweb.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  

 

Fibergruppen – frågor om 
fiberinstallationen 
tvgrupp.blasippsbacken@gmail.com 

 

 
 


