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Informationsdag om fiberinstallation 

lördag 20 april 

Styrelsen inbjuder till en informationsdag 

om fiberinstallationen lördag den 20 april 

kl. 13-15 i Lappvidets lekpark. 

Representanter för Ownit, TMK och JW El 

i Västerort finns då på plats för att besvara 

frågor som det finns anledning att ställa 

inför övergången till fiber. Kaffe med dopp 

kommer att serveras och styrelsen hoppas 

på stor uppslutning från föreningens 

medlemmar. Styrelsen vill också påminna 

om hemsidan där information om 

installationen löpande förs in under fliken 

Fibernät. 

 

Vårens städdag den 4 maj 

Lördag den 4 maj har vi gemensam 

städdag och styrelsen har identifierat ett 

antal punkter som då måste åtgärdas.  I 

samband med den pågående 

fiberinstallationen har styrelsen blivit 

uppmärksammad på droppläckage och 

växtlighet under några fastigheter.  

Krypgrunderna ska normalt inspekteras på 

städdagarna och för att säkerställa att det 

blir gjort har styrelsen beslutat att 

inspektionerna från och med i år ska 

protokollföras. 

Rörliga delar till garagedörrarna ska också 

oljas varje år och styrelsen protokollför att 

det sker. Den som föredrar att göra det 

själv anmäler att det blivit gjort till 

grönområdesansvarig. 

Områdets asfaltering är ålderstigen men 

måste hålla ännu några år. Under 

städdagen ska hål, gropar och sprickor 

dokumenteras så att styrelsen har ett 

underlag för att kostnadsberäkna lagningar. 

P-platserna ska enligt beslut på 

årsstämman breddas så att vi får ett 

effektivare nyttjande av de befintliga 

platserna. 

Beställda kompletterings- och 

förbudskyltar ska monteras.  

 

 

Spolplattan ska öppnas och ytterligare 

granar ska planteras vid molokerna. 

Sist men inte minst – efter denna vinter har 

det samlats mycket grus på områdets 

gångvägar. Allt grus ska i år sopas in mot 

mitten av vägen så att sopningsbilen får 

med sig allt. Därför kommer vi denna gång 

att beställa sandsopning efter städdagen. 

 

Sophanteringen 

Följande tömningstider gäller tills annat 

meddelas: Hushållsavfallet töms på 

tisdagar, kompostbehållaren på onsdagar 

och tidningsbehållaren vid behov.  

Styrelsen har under hösten 2012 haft en 

dialog med entreprenören och därefter har 

tömningarna fungerat. Styrelsen vill på 

nytt uppmärksamma alla om att  

endast matavfall i därför avsedd  

brun papperspåse får kastas i 

kompostbehållaren. 

 

Papperskorgarna inom samfälligheten 

Det är tillåtet för andra än 

grönområdesansvariga att tömma områdets 

papperskorgar om de ser fulla ut. Nya 

säckar finns i botten av varje papperskorg. 

Avfallet kastas i moloken för 

hushållsavfall. 

 

Avgälderna 

Avgälden till samfälligheten ska vara 

inbetald senast den sista dagen i månaden. 

Enligt stämmobeslut är avgälden fr.o.m. 1 

april 2 700 kronor vari ingår avgift för 

telefoniabonnemang, bredband 100/100 

Mbit och TV-basutbud.  

 

Årstämma 

Samfällighetsföreningens årsstämma ägde 

rum den 20 mars 2013 i Björnbodaskolans 

matsal i närvaro av 36 medlemmar. 
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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. 

Mattias Hopstadius, hus nr. 41 

medlem.blasippsbacken@gmail.com  

 

Värme, VVS och el 

Carina Thomson, 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  

 

Hemsida 
Mattias Hopstadius, hus nr. 41 

tvdatawebb.blasippsbacken@gmail.com  

 

Grönområden 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  

 

 

 


