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Årsstämman 2016 
Årsstämman äger rum antingen den 3 eller 9 
mars och som vi hoppas i Björnbodaskolans 
matsal. Lokalen kan dock inte bokas förrän i 
januari. 
 
Motioner till stämman ska vara ordföranden 
tillhanda senast den 31 december. 
inkomna därefter kan i enlighet med stadgarna 
inte behandlas.  
 
Medlemsförteckning 
En aktuell medlemsförteckning kommer att 
distribueras i december. Kontrollera
uppgifter stämmer. Om inte kontakta då 
omgående ansvarig för förteckningen, Erik 
Walton, hus nr 26.  
Epost: medlem.blasippsbacken@gmail.com
 
Inspektionen av krypgrunderna
Den av årsstämman beslutade inspektionen av 
samtliga krypgrunder kommer att utföras av 
Anticimex i mars-april, som är rätt 
inspektion 
 
Avfallshanteringen 
Den tredje moloken kommer att vara öppen 
under julhelgen. 
 
Grannsamverkan 
Nu finns inventarieförteckningen och Polisens 
informationsbroschyr på vår web
rubriken Grannsamverkan. 
 
Om du reser bort under helgerna glöm inte att 
meddela dina grannar. Timers som går på 
olika tider i ditt hus är bra att ha
borta. Fler tips finns i broschyren.
 
Ett STORT tack till er som tillverkade och satte 
upp de nya Grannsamverkanskyltar
städdagarna. Det blev verkligen sn
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av krypgrunderna 
Den av årsstämman beslutade inspektionen av 
samtliga krypgrunder kommer att utföras av 

, som är rätt årstid för 

Den tredje moloken kommer att vara öppen 

eckningen och Polisens 
webbplats under 

der helgerna glöm inte att 
meddela dina grannar. Timers som går på 
olika tider i ditt hus är bra att ha, när du är 

yren. 

Ett STORT tack till er som tillverkade och satte 
nya Grannsamverkanskyltarna under 

dagarna. Det blev verkligen snyggt! 

 
 
Garagedörrarna 
De linor som möjliggör öppning och stängning 
av garagedörrarna måste löpa fritt. Det är inte 
tillåtet att göra åverkan på konstruktionen 
genom att ta bort skruvar eller i övrigt göra 
andra ändringar. Garagen inkl. dörrarna är 
gemensamt ägd egendom och om något utan 
egen förskyllan inte fungerar ska det anmälas 
till styrelsen, som har att åtgärda felet.
 
Bo i en samfällighetsförening
 – vad innebär det?
Vi äger ju alla våra hus
medlemmar i vår samfällighetsförening
har gemensam egendom och gemensamt 
ansvar. Inom kort kommer styrelsen att 
distribuera en information 
en samfällighetsförening fungerar. Information 
finns också på vår webbplats.
 
Luciafirande den 13 december
Julen nalkas och vårt traditionella Luciafirande 
ger oss möjlighet att träffas och önska 
varandra God Jul. Detaljerad i
senare från Byalagen. 
 
Lappvidet: Kl. 17.00 
Ripvidet: Kl.15.00 
 
Snart är det 2016 
Tack för alla goda arbetsinsatser under 
Ett särskilt tack till Byalagen som organiserar 
våra städdagar. Styrelsen önskar alla 
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De linor som möjliggör öppning och stängning 
av garagedörrarna måste löpa fritt. Det är inte 
tillåtet att göra åverkan på konstruktionen 
genom att ta bort skruvar eller i övrigt göra 
andra ändringar. Garagen inkl. dörrarna är 
gemensamt ägd egendom och om något utan 
egen förskyllan inte fungerar ska det anmälas 
till styrelsen, som har att åtgärda felet. 

amfällighetsförening 

vad innebär det? 
Vi äger ju alla våra hus, men vi är också 
medlemmar i vår samfällighetsförening, där vi 
har gemensam egendom och gemensamt 

Inom kort kommer styrelsen att 
distribuera en information i brevlådorna om hur 
en samfällighetsförening fungerar. Information 

lats.  

den 13 december 
alkas och vårt traditionella Luciafirande 

ger oss möjlighet att träffas och önska 
Detaljerad inbjudan kommer 

 
arbetsinsatser under 2015! 

Ett särskilt tack till Byalagen som organiserar 
våra städdagar. Styrelsen önskar alla  
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Cirkulationspumparna 
Många av cirkulationspumparna i våra hus är 
av gammalt datum och har passerat sin 
livslängd. Kanske är det dags att byta pump? 
Under fliken Information på vår hemsida kan 
du läsa om hur värmen fungerar i våra hus. 
Pumpen ska vara påslagen, men har en 
gammal pump länge varit avstängd bör 
försiktighet iakttas. Kontakta VA-företag vid 
tvekan. 
 
 
Skorstensfejare 
Enligt uppgift har en skorstensfejare ringt till en 
fastighetsägare hos oss och sagt att de bokat 
tid för rengöring av ventilationen hos denne. 
Detta var inte med sanningen överensstäm-
mande. Ny form av marknadsföring? 
 
Enligt lag är fastighetsägaren ansvarig för att 
rensning/rengöring av ventilationen sker med 
viss regelbundenhet i fastigheten. Styrelsen 
hänvisar till Stockholms Brandförsvars hem-
sida, där tjänster och taxor finns angivna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spara! 
 
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  
 
Information, Blåsippsbladet 
Aino Brock, hus nummer 103 
info.blasippsbacken@gmail.com  
 
Medlemsförteckning och 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  
 
Värme, VVS och el 
Carina Thomson, hus nummer 97 
varmevvsel.blasippsbacken@gmail.com  
 
Sophantering 
Eva Zorn, hus nummer 40 
sopor.blasippsbacken@gmail.com  
 
TV, bredband 
Erik Walton, hus nummer 26 
(adjungerad i styrelsen) 
tvdataweb.blasippsbacken@gmail.com  
http://www.blasippsbackensamf.se 
 
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  
 
 
 


