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Blåsippsbladet december 2013 
Informationsblad för Blåsippsbackens Samfällighetsförening 

http://www.blasippsbackensamf.se  

 
Luciafirande 
Julen nalkas och inget tyder på att denna 
decembermånad blir mindre stressig än 
tidigare. Lucia ska vi traditionsenligt fira 
och byalagen kommer som vanligt att 
inbjuda sina respektive kvarter enligt 
följande: 
 

 

Ripvidet den 13 december kl. 19.00 vid 

flaggstången. 

Lappvidet den 14 december kl. 16.00 i 

lekparken. 

Extra stämma den 10 december 
Efter likvidationen av PAX-TV har 
samfälligheten endast analog TV från 
Canal Digital till den 31 december 2013. 
Styrelsen har kallat till en extrastämma den 
10 december för beslut om TV-leverantör 
till samfälligheten. Efter likvidationen av 
Ownit Kabel-TV har de förhandlingar 
styrelsen fört om leverans av digital TV 
strandat och det är därför rimligt att 
medlemmarna i samfälligheten ges 
möjlighet att ta ställning till vilken 
leverantör vi ska välja som leverantör av 
TV. Din röst är viktig och om du är 

förhindrad att komma till extra stämman 

 

 

 

så lämna fullmakt till en granne eller 

ombud. 
 

PAX-TV 
De boxar som delats ut för att se utbudet 
från PAX-TV är samfällighetens egendom 
och kommer att säljas. Boxarna kan lämnas 
till styrelsens ledamöter fram till den 15 
december. 
  
Avfallshantering 
Inför jul kommer som vanligt en tredje 
molok för hushållssopor att öppnas. 
 
Ny lucka till undercentralen 
Den gamla och delvis defekta luckan till 
undercentralen är nu utbytt mot en ny, 
stabil och låsbar lucka. 
 
Innan kylan kommer 
Styrelsen vill påminna om vikten av att 
varje fastighetsägare tänker på att tömma 
sina vattenutkastare för att undvika 
frostskador. 
 
När snön kommer 
Som tidigare meddelats har vi samma 
leverantör av snöröjning som tidigare. För 
att något förbättra läget kommer stoppet 
från Ripvidet mot garagen att bytas mot en 
vridbar bom som ska göra det möjligt att 
maskinellt snöröja backen. 
 
Samfällighetens ekonomi 
Det är glädjande att kunna informera om 
att hela fiberinstallationen är betald och att 
samfällighetens ekonomi är så god att vi nu 
kan göra större fondavsättningar för att ha  
buffert för framtida nödvändigt underhåll 
av åldrande tillgångar. 
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Avgälderna 
Avgälden till samfälligheten, f.n. 2 700 kr 
per månad, ska vara inbetald senast den 
sista dagen i månaden. Tänk på de be- 
gränsade antalet bankdagar i samband 
med jul- och nyårshelgerna. 
 
Årsstämma 
Nästa årsstämma äger rum onsdagen den 
19 mars 2014 kl. 19.00 i Björnbodaskolan. 
Motioner till stämman ska vara styrelsen 
tillhanda senast tisdagen den 31 december 
2013. 
 
År 2013 går mot sitt slut  
Styrelsen tackar medlemmarna för gjorda 
arbetsinsatser under det gångna året och 
önskar alla 

 

GOD JULGOD JULGOD JULGOD JUL    

OCHOCHOCHOCH    

GOTT NYTT ÅRGOTT NYTT ÅRGOTT NYTT ÅRGOTT NYTT ÅR    

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Magnus Kalvik, hus nr. 38 
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 
Thérèse Öfverström, hus nr 62 
tvdataweb.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 

 

 
 


