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Höststädning den 26 september 
Välkommen till höststädning lördagen den 26 
september med start kl. 10. Samlingsplatser 
är som vanligt lekplatserna på Lappvidet och 
Ripvidet. Respektive byalag ansvarar för ar-
betsledning och förtäring under dagen. Infor-
mation om vad som ska uträttas under dagen 
kommer från byalagen. 
 

 
 
 
Som vanligt kommer en container att finnas 
uppställd vid vändplanen. I containern får 
endast trädgårdsavfall kastas. Inte sop-
säckar mm. Observera att samfällighetens ge-
mensamma avfall måste prioriteras. Privat 
trädgårdsavfall kan du lägga i, när städdagen 
är slut, om plats finns. För övrigt avfall hänvisar 
styrelsen till Återvinningscentralen i Lövsta. 
 
Passa också på att ta bort växtlighet i anslut-
ning till din tomt. Inga träd ska t.ex. hänga 
utanför din tomtgräns. 
 
Lekplatserna 
Den ogräsfyllda rabatten på Ripvidet är nu 
rensad och täckt för att förhindra att ogräset 
flyttar in igen. Likaså har det döda trädet tagits 
bort. Ogräset i sandlådorna blir det dock vår 
egen uppgift att ta bort på städdagen. 
 
TV-grupp 
Styrelsens avtal med ComHem är uppsagt till 
den 1 april 2016. Styrelsen har vid ett flertal  
tillfällen efterlyst intresserade till en TV-grupp i 
syfte att söka ny leverantör. Intresset från 
medlemmarnas sida har varit i det närmaste 
obefintligt. Styrelsen kommer därför att teckna 
ett nytt tvåårigt avtal med ComHem med löptid 
till 2018-04-01 och sex månaders uppsäg-
ningstid. 

Parkeringsfrågan 
Stämman i mars uppdrog åt styrelsen  
 
1) att genomföra en av förra årets styrelse 
föreslagen ordning med garage- resp. parke-
ringstillstånd och övervakning av parkerings-
bolag 
 
Styrelsen har börjat diskutera med Q-park om 
utformningen av ett system med betalstation, 
som medför att det blir en kostnad att parkera 
på områdets parkeringsplatser. Ett sådant 
avtal skulle ha en minsta löptid av tre år.  
 
2) att vidareutveckla ett medlemsförslag om 
anläggning av nya parkeringsplatser. 
 
Styrelsen kommer att anlita en konsult för att 
göra en professionell bedömning av vilka kost-
nader som kommer att uppstå vid anläggandet 
av parkeringsplatser på de i ritningarna före-
slagna ytorna.  
 
Innan en sådan rapport föreligger vill styrelsen 
inte gå in i ett flerårigt avtal med ett parke-
ringsbolag utan kommer under hösten att 
arbeta vidare med bägge förslagen. Till stäm-
man 2016 kommer medlemmarna att på nytt få 
ta ställning både till kostnader och till de olika 
alternativen. Under tiden vill vi uppmana alla 
medlemmar att använda garagen att ha bilen i. 
 
Målning av garagen 
Garagen skulle ha målats under sensom-
maren. På rekommendation av målarmästaren 
har det uppskjutits till nästa år, eftersom det 
har visat sig att den liggande panelen ovan 
garageportarna samt generellt också dörr-
omfattningarna är i så dålig kondition att virket 
måste bytas. Att måla på befintligt material 
vore att kasta pengar i sjön. Offertförfrågan till 
fyra olika snickeriföretag har skickats med 
begäran om svar i slutet av september. 
 
 

 
 
Parkering på spolplattan 
Parkering på spolplattan är fr.o.m. städdagen 
åter tillåten. 



Lägg inte köksavfall i 
papperskorgarna! 
Papperskorgarna sattes upp som en hjälp att 
hålla vårt område rent och fint. Glasspapperen 
t.ex. läggs nu för det mesta i korgen istället för 
på marken, när någon äter en glass i området. 
 
Korgarna töms av frivilliga krafter, som rappor-
terat till styrelsen, att korgarna nu ofta är fulla 
av vanligt köksavfall. Vi vill därför påminna om 
att vanligt köksavfall ska läggas i molokerna. 
Tack för din hjälp! 
 
 
Grannsamverkan mot brott 
 

 
 
Det har varit lugnt i vårt område under som-
maren, rapporterar Polisen. Under städda-
garna eller däromkring kommer Grannsam-
verkansgruppen att sätta upp nya Grannsam-
verkansskyltar runt vårt område. 
 
Tips om timers 
En timer eller klockströmbrytare, som det 
egentligen heter, är en bra brottsförebyggande 
åtgärd tipsar Polisen. De finns i en uppsjö 
modeller och priser. Vår kontaktman hos 
Polisen rekommenderar och använder själv en 
som heter Gelia. De kostar lite mer, men har 
en bra elsäkerhet, är driftsäkra och tickar tyst. 
Du kanske redan har en eller flera timers? Och 
alla slår av och på samma tid? Fel!! Sätt dina 
timers på olika tider. Annars ser det ut som 
om du inte är hemma. 
 
Nycklar och märkning 
Dina nycklar till huset bör vara kopierings-
skyddade. Det minskar risken för inbrott om 
nyckeln blir stulen. 
 
Du skyddar dina ägodelar genom att märka 
dem. Det finns olika produkter och tjänster för 
detta. 
 
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 
 

Styrelsen 
Anders Waller har avgått ur styrelsen fr.o.m. 
september. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 26 
Adjungerad i styrelsen 
medlem.blasippsbacken@gmail.com 
tvdatawebb.blasippsbacken@gmail.com 
 
Värme, VVS och el 
Carina Thomson, hus nummer 97 
varmevvsel.blasippsbacken@gmail.com 
 
Sophantering 
Eva Zorn, hus nummer 40 
sopor.blasippsbacken@gmail.com 
 
TV och bredband 
Erik Walton, hus nummer 26 
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 
 
 


