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Omstart av 
Grannsamverkan mot brott! 
Fr.o.m. juni har vi startat om Grannsamverkan 
mot brott här hos oss på Blåsippsbacken. Vi 
ska jobba aktivt för att göra vår samfällighet så 
oattraktiv för tjuvar som möjligt. 
 
Målet är att visa för tjuven att vi är en sam-
fällighet där vi värnar om varandra och att 
det är ordning och reda hos oss. Ju sämre 
skick ett område är i, desto större risk för in-
brott. Tjuvar gillar inte ordning och reda! Där-
för är det viktigt att vi håller snyggt på våra 
tomter samt att vi inte skräpar ner i omgiv-
ningen. Så snart vi kan ska vi ta bort alla gam-
la Grannsamverkanskyltar och sätta upp nya 
på strategiska platser. Vi kommer att löpande 
informera om verksamheten. Information finns 
också att läsa på föreningens webbplats under 
fliken Grannsamverkan. Vi som är kontaktper-
soner får utbildning av Polisen och har en di-
rektkontakt hos Vällingbypolisen. 
 
Det här kan du själv göra 
För att ha framgång med vårt grannsamverka-
narbete ber vi dig som bor på Blåsippsbacken 
om följande: 

• Meddela dina grannar och/eller kon-
taktpersoner om du är bortrest några 
dagar – det gör att uppmärksamheten 
ökar kring ditt hem 

• Lär dig hur du förebygger brott och 
skyddar ditt hem. Att åtgärda svaghe-
ter i ditt hem försvårar för tjuven. Kolla 
gärna www.samverkanmotbrott.se 

• Förvara värdesaker och värdehand-
lingar på ett säkert sätt. Ju mer värden 
du har desto mer intressant blir det att 
bryta sig in. 

• Var allmänt vaksam om onormala 
händelser inträffar och kontakta poli-
sen på 114 14 om du upptäcker något 
misstänkt. Informera också ett kon-
taktombud. Uppmärksamhet som 
märks är avskräckande för tjuven  

 

 
 
 
Kontaktpersoner för  
Grannsamverkan 
 
Huvudkontaktperson 
Aino Brock, hus nr 103 
 
Kontaktpersoner Lappvidet  
Bonnie Lillehammer, hus nr 18  
Carina Trygg, hus nr 42 
 
Kontaktpersoner Ripvidet 
David Rhodiner, hus nr 23 
Katarina Ohayon-Landqvist, hus nr 91 
 
 
Ny entreprenör för grönområdena 
Fr.o.m. den 1 juni har vi en ny entreprenör som 
sköter gräsklippning och snöröjning hos oss. 
Det är Jansson Grubb Trädgårdsentreprenad i 
Vällingby. 
 
Skräp på stans mark 
Just nu ligger det en del skräp på stans mark 
precis utanför samfällighetens. Om du läser 
texten om Grannsamverkan t.v. förstår du att 
detta är inte bra. Vi ska inte skräpa ner utanför 
våra gränser heller. Lövsta är rätta platsen för 
detta material. 
 
Frityrolja i avloppet 
Spola inte ner frityrolja i avloppet! Då blir det 
stopp där. Samla istället oljan i plastdunkar och 
lämna på Lövsta eller nere vid Statoilmacken. 
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Inför semestern 
Gör det så svårt som möjligt för tjuvarna! Det 
sista tjuven vill är att bli sedd så se till att 
inte hålla häckarna för höga. 
 
Tänk också på detta: 
 

• Meddela grannarna när du reser bort 
och när du kommer hem. Be dem vatt-
na blommor och flytta runt lite på tom-
ten så att det ser bebott ut. 

 
• Be grannarna ta in posten. 

 
• Lampor som tänds och släcks med ti-

mer gör att det ser ut som att någon är 
hemma. Ha gärna flera timers och oli-
ka tider på dem. 

 
• Var vaksam om du ser något som av-

viker från det normala och kontakta 
kontaktpersonerna i Grannsamver-
kan/polisen om du misstänker brott. 
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Klipp ur och spara! 
 
Styrelseledamöternas ansvarsområden 
 
Var vänlig vänd dig till respektive ansvarig i 
styrelsen med frågor, förslag etc. 
 
Ordförande  
Eva Zorn, hus nummer 40 
ordforande.blasippsbacken@gmail.com 
 
Kassör − avgifter/inbetalningar, 
Lars-Erik Pettersson, hus nummer 61 
kassor.blasippsbacken@gmail.com 
 
Sekreterare − information, Blåsippsbladet 
Aino Brock, hus nummer 103  
info.blasippsbacken@gmail.com 
 
Medlemsförteckning/hemsida 
Alla ändringar till medlemsförteckningen skall 
informeras till mailadressen nedan eller direkt 
till ansvarig. 
Erik Walton, hus nummer 46 
medlem.blasippsbacken@gmail.com 
tvdatawebb.blasippsbacken@gmail.com 
 
Värme, VVS och el 
Carina Thomson, hus nummer 97 
varmevvsel.blasippsbcken@gmail.com 
 
Sophantering 
Anders Waller, hus nummer 30 
sopor.blasippsbacken@gmail.com 
 
TV och bredband 
Vakant 
tvdatawebb.blasippsbackensamf@gmail 
 
Grönområden Ripvidet, garage, spolplatta 
Emil Johansson, hus nummer 99 
gronomraderip.blasippsbacken@gmail.com 
 
Grönområden Lappvidet, garage, lekyta 
Anita Brunell, hus nummer 36 
gronomradelapp.blasippsbacken@gmail.com 
 


