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I semestertider 
Semestertiden börjar närma sig och redan 
till midsommar brukar våra kvarter se lite 
övergivna ut. Högtid allstå även för dem 
som är ute med skumma avsikter. Styrelsen 
vill därför uppmana alla att tänka på 
följande innan ni lämnar huset: 

• Meddela grannarna att du reser bort 
och när du väntas komma hem.  Be 
dem vattna blommor och flytta runt 
lite på tomten så att det ser bebott 
ut. 

• Be grannarna ta in posten 
• Lampor kopplade till timer gör att 

det ser ut som om någon är hemma. 
 
Grannsamverkan mot brott 
Samfälligheten är med i Grannsamverkan 
mot brott. Huvudkontaktman är Andreas 
Brunell, hus nr. 10. Övriga kontaktper-
soner är Carina Trygg, hus nr. 42 och 
Georg Nordström, hus nr. 56, Lappvidet 
samt Aino Brock, hus nr. 103, Ripvidet. 
Ytterligare information finns på samfällig-
hetens hemsida under fliken Ansvars-
områden.  
 

 
 

 

Fallande träd 
Mors dag firades på ett något annorlunda 
sätt. Stora delar av samfälligheten fann sig 
utan möjlighet att lämna området med bil 
eftersom ett lövträd delat sig och fallit så 
att vägen blev blockerad. Efter några 

timmar fanns räddningspersonal på plats 
och sörjde för fri passage till området. 
Ingen människa kom till skada men en bil 
tillhörande en fastighetsägare i Ripvidets 
samfällighetsförening fick smärre skador. 
Efter denna händelse företogs en inspek-
tion av vissa utsatta träd inom samfällig-
heten och en lutande tall vid uppfarten till 
Lappvidet bedömdes vara instabil och 
kommer att fällas den 18 juni. 
 

 
 

 

Avfallshanteringen  
Inför sommarens värmeperiod ber vi alla 
att vara noggranna med kompostavfallet. 
Använd gärna dubbla påsar så att vi 
undviker lakvatten och odör. Påsar finns 
hos Grönområdesansv. och sekreteraren. 
 

Parkering 
Styrelsen vill påminna om att respektera de 
förbudsskyltar som finns vid infarten till 
varje kvarter. Det är inte tillåtet, inte ens 
för hantverkare, att parkera sina bilar på 
andra ställen än utmärkta parkerings-
platser. I- och urlastning utanför bostaden 
är däremot helt i sin ordning. 
 
Parkeringsgrupp 
Stämman beslutade om tillsättning av en 
arbetsgrupp med uppgift att se över par-
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keringssituationen och komma med förslag 
på lösningar till nästa stämma. Samman-
kallande i gruppen är Margareta Geiger 
Monthan. En särskild information om detta 
har skickats ut. 
 

Energigrupp 
Stämman beslutade också att tillsätta en 
energigrupp med uppgift att undersöka om 
och i så fall möjliga energiförsörjnings-
alternativ som kan komma i fråga för vår 
samfällighet. Två fastighetsägare har 
anmält sitt intresse men styrelsen ser gärna  
att fler deltar. Anmäl intresse till styrelsens 
ordförande. 
 

Grönområden 
Enligt stämmobeslut ska skötseln av de 
gemensamma ytorna även fortsättningsvis 
skötas av de boende. Under sommaren 
ansvarar Caroline Thomsson och Pontus 
Kalvik för skötseln. Sanden i sandlådorna 
har nu bytts och styrelsen uppmanar alla 
kattägare att hålla sina katter borta från 
barnens lekplatser. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 

 


