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Blåsippsbladet september 2013 
Informationsblad för Blåsippsbackens Samfällighetsförening 
 

http://www.blasippsbackensamf.se  
 

Höstens städdag 
Höstens städdag äger rum lördagen den 

19 oktober med start kl. 10.00. 
Samlingsplatser är som vanlig lekplatserna 
på Ripvidet och Lappvidet. Respektive 
byalag ansvarar för arbetsledning och 
förtäring under dagen. Information om vad 
som ska uträttas under dagen meddelas 
senare. Som vanligt kommer en container 
att finnas uppställd i anslutning till 

vändplanen. I containern får endast 

trädgårdsavfall kastas. 
För övrigt avfall hänvisar styrelsen med-
lemmarna till Återvinningscentralen i 
Lövsta. 

 
Oseriösa hantverkare 
Sommar och höst är högsäsong för 
oseriösa hantverkare. Fastighetsägare i 
samfälligheten har även denna säsong fått 
erbjudanden om plattsättning och 
asfaltering. När man ska anlita hant-
verkare, oavsett uppdragets karaktär bör 
man tänka på följande: 

• Fråga alltid efter F-skattsedel och 
begär att få se den. 

• Betala aldrig i förskott och ersätt 
materialkostnader bara mot kvitto. 

• Kontrollera själv på Skatteverkets 
hemsida om det arbete som ska 
utföras är sådant att ROT-avdrag 
medges. Hantverkaren gör ROT-
avdraget men Du är skyldig att på 
skatteverkets förfrågan kunna be-
kräfta avdraget.  

 
Fastighetsskötare 
Inom samfälligheten finns det 88 fastig-
hetsskötare. Ändå förekommer det att 
medlemmar kontaktar styrelsen för 
proppbyten, utebliven TV, stopp i avlopp 
eller annat i den egna fastigheten. En sam- 
fällighet kan inte liknas med en hyres- 

 
 
 
fastighet där man kan ringa en fastig-
hetsskötare när något är trasigt i bostaden. 
Medlemmarna i samfälligheten är 
fastighetsägare och ansvarar själva för sina 
fastigheter. Detsamma kan sägas om de 
gemensamma grönområdena där medlem-
marna enligt stämmobeslut gemensamt ska 
ansvara för skötseln.  
 

Parkering 
Styrelsen ber medlemmarna att se till att 
förbudskyltarna inom området respekteras 
och att även anlitade hantverkare 
informeras om att P-förbud råder. 
Styrelsen påminner om att tvättplatserna på 
Ripvidet bara får nyttjas som P-platser så 
länge vattnet är avstängt, d.v.s. mellan 
höstens och vårens städdagar. På grund av 
parkerade bilar på tvättplatserna har 
medlemmar inte kunnat tvätta sina bilar 
som tänkt. Parkeringssituationen på 
Blåsippsbacken har blivit alltmer ansträngd 
och styrelsen kan bara vädja till 
medlemmarna att utnyttja de till 
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fastigheten hörande garagen för upp-
ställning av bilar. 
 

Papperskorgarna 
Papperskorgarna inom området är till för 
de boende och de är inte till för 
hushållsavfall. Efter mindre trevliga 
tömningar har papperskorgarna på 
Lappvidet flyttats och finns nu på vardera 
sidan om lekparken. Medlemmarna i 
samfälligheten hjälps åt med tömningen 
när det börjar bli fullt papperskorgarna. 
Reservpåsar finns i varje papperskorg.  
 
Grannsamverkan mot brott 
Nya skyltar ska beställas och sättas upp 
under städdagen. 
 

Fiberinstallationen 
Är slutbesiktigad och godkänd. 
 

Avfallshanteringen  
Entreprenören har återigen misskött 
tömningarna, framförallt gällande 
kompostbehållaren. Styrelsen kommer att 
framföra klagomål till kommunen. 
Kompostpåsar finns hos grönområdes-
ansvariga och sekreteraren. 
 

Entreprenör för snöröjning 
Enligt tidigare besked behåller vi samma 
entreprenör ytterligare ett år. Styrelsen 
kommer att kontakta entreprenören och 
uttala sitt missnöje med föregående års 
prestation. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Mattias Hopstadius, hus nr. 41 
medlem.blasippsbacken@gmail.com 
 
Värme, VVS och el 
Carina Thomsson, hus nr. 97 
varmevvsel.blasippsbacken@gmail.com 

  

Sophantering 
Magnus Kalvik, hus nr. 38 

sopor.blasippsbacken@gmail.com 

  

TV, telefoni och bredband 
Magnus Kalvik, hus nr 38 
Mattias Hopstadius, hus nr. 41 
tvdatawebb.blasippsbacken@gmail.com 

 

Grönområde Ripvidet, garage, spolplatta 
Ferhat Cirik, hus nr. 105 
gronomraderip.blasippsbacken@gmail.com 

  

Grönområden Lappvidet, garage, lekyta 
Anne Arkelsten, hus nr. 20 

gronomradelapp.blasippsbacken@gmail.com 

 

 

 


