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Oseriösa hantverkare 
Den blomstertid som kommer medför inte 
bara blomstring utan också hantverkare 
som erbjuder sina tjänster vid dörren. 
Begär alltid att få se F-skattesedel. Saknas 
sådan bör erbjuden tjänst avvisas. Mer 
information från polisen kring detta finns 
att läsa på vår hemsida. 
 
Vårens städdag den 10 maj 
Lördagen den 10 maj hade vi gemensam 
städdag och styrelsen hade identifierat ett 
antal punkter som skulle åtgärdas. Mycket 
blev uträttat men väderleken satte hinder 
för den målning som skulle utföras. De nya 
lekstugorna har monterats men måste 
målas och taktäckas. En varm sommarkväll 
framöver kan väl vara ett tillfälle för 
målning och otvungen samvaro. Färg och 
takpapp finns. 
Nya skyltar om Grannsamverkan har ersatt 
de gamla solblekta. Ytterligare skyltar ska 
beställas eftersom några saknas. 
Städdagarna är vårt gemensamma ansvar 
och ger oss möjlighet att bättre lära känna 
nya och ”gamla” grannar. Till Byalagen ett 
stort TACK för organisering av aktivi-
teterna och förtäring. 
 
Lekplatser och grönområden 
Sanden i områdets alla sandlådor kommer 
inom kort att bytas. För gräsklippning 
inom hela samfälligheten ansvarar i 
sommar Pontus Kalvik och för ogräs-
rensning och ansning Caroline Thomsson. 
 
Spolplattan 
Spolplattan har öppnats och därmed är det 
inte längre tillåtet med parkering där. 
Styrelsen vill, på förekommen anledning, 
uppmärksamma om det olämpliga i att 
tvätta bilen i bostadsområdet och hänvisar 
till information om detta på hemsidan.  

 
 
Molokerna 
Många av de planterade granarna har inte 
överlevt vintern. Dessa har ersatts och 
ytterligare jord har påförts. 
 
Sophanteringen 
Följande tömningstider gäller tills annat 
meddelas: Hushållsavfallet töms på tis-
dagar, kompostbehållaren på onsdagar och 
tidningsbehållaren vid behov.  
Styrelsen vill på nytt uppmärksamma alla 
om att endast matavfall i därför avsedd 
brun papperspåse får kastas i kompost-
moloken.  
Järnrör och dylikt är inte hushållsavfall 
och får inte kastas i någon molok. 
 
Papperskorgarna inom samfälligheten 
Papperskorgen vid Ripvidets garage har 
flyttats in i området. Det är fortfarande 
fullt tillåtet för andra än grönområdes-
ansvariga att tömma områdets pappers-
korgar vilket bör ske när locken inte längre 
går att stänga. Nya säckar finns i botten av 
varje papperskorg. 
Avfallet kastas i moloken för hushålls-
avfall. 
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Avgälderna 
Avgälden till samfälligheten ska vara 
inbetald senast den sista dagen i månaden. 
Enligt stämmobeslut är avgälden fr.o.m. 1 
april oförändrat 2 700 kronor per månad 
vari ingår bland annat avgift för sophämt-
ning, telefoniabonnemang, 1Gbit bredband 
och basutbud för TV.  
 
Årstämma 
Samfällighetsföreningens årsstämma ägde 
rum den 19 mars 2014 i Björnbodaskolans 
matsal i närvaro av 28 medlemmar och 
stämmoprotokollet har skickats ut till 
samtliga medlemmar och finns även att 
tillgå på hemsidan. 
 
Erbjudanden 
På samfällighetens hemsida finns en ny 
flik Erbjudanden. Under fliken finns in-
formation om rabatter, leverantörer av 
tjänster och annat som kan av intresse för 
våra medlemmar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Thomson, hus nr. 97 
varmevvsel.blasippsbacken@gmail.com  
 
Sophantering 
Magnus Kalvik, hus nr. 38 
sopor.blasippsbacken@gmail.com  
 
TV, bredband och hemsida 
Thérèse Öfverström, hus nr. 62 
tvdataweb.blasippsbacken@gmail.com  
http://www.blasippsbackensamf.se 
 
Grönområden Ripvidet, garage, spolplatta 
Isho Lindgren, hus nr. 45 
gronomraderip.blasippsbacken@gmail.com  
 
Grönområden Lappvidet, garage, lekyta 
Abbas Motavassilian, hus nr. 44 
gronomradelapp.blasippsbacken@gmail.com  
 

 
 


