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Stämmobeslut i korthet 
Här följer några av de beslut som årsstäm-
man fattade den 17 mars. För fullständig 
information läs stämmoprotokollet, som 
har distribuerats till alla medlemmar. Har 
du inte fått protokollet? Kolla att du har 
rätt e-postadress i medlemsförteckningen. 
 

• En entreprenör ska anlitas för att 
måla garagen utvändigt.  

• En entreprenör ska ta hand om 
gräsklippningen i fortsättningen 
och styrelsen kommer också att 
byta entreprenör för snöröjningen.  

• En besiktning av samtliga kryp-
grunder kommer att genomföras 
av en fackman och styrelsen 
kommer att anlita ett VA-företag 
för att årligen se över kranar och 
ventilationer i krypgrunderna.  

• Parkeringen inom området kom-
mer att regleras så som stämman 
beslutat. (§ 12) Därutöver gav 
stämman styrelsen i uppdrag att 
vidarebearbeta Parkeringsgruppens 
förslag och återkomma till nästa 
årsstämma 2016.  

• Fyra tallar i kvarteret Ripvidet har 
i enlighet med stämmans beslut 
tagits bort eftersom deras rötter 
orsakar skador på den asfalterade 
gångvägen. 

 
Oförändrad samfällighetsavgift  
men höjd påminnelseavgift 
Avgiften är oförändrad 2 700 kr/månad,  
men det har blivit dyrare att slarva, då för-
seningsavgiften har höjts till 60 kr. Sty-
relsen påminner därför medlemmarna om 
att avgiften ska finnas på föreningens 
konto den sista vardagen i varje månad. De 
flesta betalningar görs via Internet där det 
är mycket enkelt att ange korrekt betaldag. 

 
Städdag den 9 maj 
Vårens städdag äger rum lördagen den 9 
maj med start kl. 10.00. Samlingsplatser 
är som vanligt 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 på vändplanen.  
I containern får endast  trädgårdsavfall 
kastas. För övrigt avfall hänvisar styrelsen 
medlemmarna till Återvinningscentralen i 
Lövsta. 
 

 
 
 
 
Byalagen 
Ett utmärkt sätt att ta ansvar för vårt 
område är att engagera sig i respektive 
områdes byalag. Uppgiften innebär i hu-
vudsak att planera och organisera städ-
dagarna. Vänd dig till grönsområdesan-
svarig på respektive område om du är 
intresserad.  

 



2 
 

Sandsopning den 23 april 
Sandsopning äger rum torsdagen den 23 
april. Innan dess är det bra om alla sopar 
sand och grus från sina tomter mot mitten 
av gatan. 
 
Avfallshanteringen  
Kompostmoloken har öppnats igen och alla 
ombeds vara noggranna och bara slänga 
komposterbart material i bruna påsar i 
denna molok. Det sparar pengar åt oss alla. 
 
Hastighetsbegränsning  
inom området 
Av hänsyn till våra små barn, som ännu 
inte lärt sig att läsa och förstå skyltar, vill 
styrelsen påminna om, att hastigheten är 
begränsad till 10 km i bostadsområdet 
 
Ny TV-grupp ska bildas 
Samfällighetens avtal om leverans av TV 
med ComHem löper ut i april 2016. Ett 
nytt avtal måste förhandlas fram antingen 
med nuvarande eller med annan leverantör. 
Styrelsen vill inför denna uppgift gärna 
tillvarata den kompetens som kan finnas 
hos medlemmarna i samfälligheten och ber 
därför att de som har kunskap om den 
föränderliga TV-marknaden medverkar i 
en TV-grupp till stöd för styrelsen i det 
fortsatta beslutsfattandet. Anmäl ditt 
intresse till ordföranden. 
 
Oseriösa hantverkare 
Sommaren är högsäsong för oseriösa hant-
verkare. Köp aldrig hantverkstjänster vid 
dörren och begär alltid F-skattsedel. Rot-
avdraget är oförändrat under 2015. 
 
Radonmätning  
Många av oss har radon i varierande grad i 
krypgrunderna. Föreningen har fått er-
bjudande om rabatterad radonmätning från 
Radea AB,   tfn 574 300 00, www.radea.se  
De har utfört mätningar hos medlemmar 
som varit nöjda. Kolla också med ditt 
försäkringsbolag om ev. rabatter. 
 
 
 
 

Klipp ut och spara! 
 
Var vänlig vänd dig till respektive ansvarig i 
styrelsen med frågor, förslag etc. 
 
Ordförande 
Eva Zorn, hus nr. 40 
ordforande.blasippsbacken@gmail.com 
 
Kassör – avgifter/inbetalningar 
Lars-Erik Pettersson, hus nr. 61 
kassor.blasippsbacken@gmail.com  
 
Information, Blåsippsbladet 
Aino Brock, hus nr. 103 
info.blasippsbacken@gmail.com  
 
Medlemsförteckning 
Alla ändringar till medlemsförteckningen 
skall informeras till mailadressen nedan eller 
direkt till ansvarig. 
Eva Zorn, hus nr. 40 
medlem.blasippsbacken@gmail.com  
 
Värme, VVS och el 
Carina Thomson, hus nr. 97 
varmevvsel.blasippsbacken@gmail.com  
 
Sophantering 
Anders Waller, hus nr. 30 
sopor.blasippsbacken@gmail.com  
 
TV, bredband och hemsida 
Vakant 
tvdataweb.blasippsbacken@gmail.com  
http://www.blasippsbackensamf.se 
 
Grönområden Ripvidet, garage, spolplatta 
Emil Johansson, hus nr. 99 
gronomraderip.blasippsbacken@gmail.com  
 
Grönområden Lappvidet, garage, lekyta 
Anita Brunell, hus nr. 36 
gronomradelapp.blasippsbacken@gmail.com  
 
 
 


