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Extrastämma den 24 augusti
om krypgrunderna 
Med anledning av den besiktning som 
Anticimex på styrelsens uppdrag utförde under 
april månad har styrelsen beslutat kalla till 
extra stämma onsdagen den 24 augusti för att 
gemensamt besluta om vilka åtgärder som 
måste vidtas. Styrelsen kommer att sända ut 
kallelse och förslag till åtgärder i början
augusti. Redan nu kan sägas att en sanering 
kommer att bli förenat med en betydande 
kostnad. Styrelsen begär offerter för att få 
kostnadsbilden klarlagd. 
 
 

Kontroll av VVS- 
installationerna i krypgrunden
den 30 juni och 1 juli  
Den tidigare aviserade kontrollen av VVS
installationerna kommer att utföras 
den 30 juni och fredag den 1 juli av Rk Vvs
Service AB. Fastighetsägare som har ned
stigningsbrunnar på sin tomt ombedes att 
frilägga dessa om trädäck eller annan bygg
nation täcker brunnarna. 
 
 

Regeländring hos 
Stadsbyggnadskontoret
De inom samfälligheten uppförda s
radhusen har tidigare klassats som 1,5
hus. Efter en regelförändring är dessa hus nu 
klassade som 2-planshus vilket ställer till 
problem för dem som vill bygga på sin fastighet 
med ytterligare ett plan. Fastigheten skulle 
därmed enligt den nya klassificering
planshus vilket Stadsbyggnadskontoret mot
sätter sig. 
 

Städdagen 
Hjärtligt tack till byalagen som organiserade 
städdagen den 21 maj! Tack också till David 
och Samuel Rhodiner som tillverkade och 
upp en ny grannsamverkanskylt under städ
dagen istället för den som vandaliserats på 
Ripvidet. Vi har nu dessutom en extra skylt om 
detta skulle hända igen. 
. 
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Inga plastpåsar i kompost
moloken!! 
Gång på gång finner vi plastpåsar i kom
postmoloken. I kompostmoloken får du bara 
slänga de bruna papperspåsar som Stock
holms stad levererar till oss. 
slänger kompostavfall i kompostpåsar är 
tömning arna gratis för samfälligheten!
När det hamnar något där som inte är kom
posterbart är alla dina gran
förgäves och kostnaden höjs för töm
 
Påsar hämtar du hos Emil Johansson, hus 99, 
Anita Brunell, hus 36 och Eva 

 
Lägg inte vanligt köksavfall i 
papperskorgarna !
Papperskorgarna i vårt område 
en hjälp att hålla rent och fint. Glasspapperet 
t.ex. läggs nu för det mesta i korgen i stället för 
på marken, när någon äter en glass i 
sommarsolen. 
 
Tyvärr fylls nu korgarna
köksavfall! Vi vet naturligtvis inte vilka det är 
som gör det, men vill ändå påminna om att 
vanligt köksavfall ska läggas i molokerna. 
för din hjälp! 
 

 
 
 

Parkeringsregler  
Parkering på spolplattan är förbjuden 
sommaren mellan städdagarna, eftersom 
platsen då ska användas för att tvätta bilar.
 
Det är förbjudet att parkera på våra egna gator 
kring husen, på våra egna tomter samt 
självfallet på våra gräsmattor
informera hantverkare du anlitar om detta.
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Cykelstöld på Lappvidet 
Under den gångna veckan (30 maj-3 juni) har 
en dyrbar cykel stulits på Lappvidet. Tillgreppet 
har skett under dagtid och det kan därför 
finnas skäl att låsa in cyklar och annat som kan 
vara stöldbegärligt även under dagen. 
. 
 

Grannsamverkan i vardagen 
Uppmärksamhet och engagemang behövs från 
oss alla för att förhindra brott i vårt område och 
för att Grannsamverkan ska fungera. Inför 
sommarmånaderna är det särskilt viktigt att vi 
är aktiva. Tänk särskilt på det här: 
 

1. Meddela grannen eller någon av 
kontaktpersonerna om ni reser bort. 

2. Var vaksam och kontakta polisen om 
något är misstänkt. 

3. Förvara värdehandlingar och 
värdesaker på ett betryggande sätt. 
Göm undan smycken, pengar, pass, 
mobiler, Ipad m.m.  

4. Ta gärna del av brottsförebyggande 
tips på www.samverkanmotbrott.se 

 
Dessutom hittar du värdefull information i 
Polisens månadsbrev, som jag skickar ut 
inom kort. 
 
Sommarhälsningar från Aino Brock, 
huvudkontaktperson, 103:an. 
 
Kontaktpersoner Lappvidet  
Carina Trygg, 42:an,  
Bonnie Lillehammer, 18 
 
Kontaktpersoner Ripvidet  
Aino Brock, 103:an,  
Katarina Ohayon-Landqvist, 91:an, 
David Rhodiner, 23:an 
 
 
 

  

Styrelsen önskar alla  

en skön 

och avkopplande sommar! 

 
 

Klipp ut och 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 
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 
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  
 
 
 


