
Blåsippsbladet september 2016 
Informationsblad för Blåsippsbackens Samfällighetsförening 
www.blasippsbackensamf.se 
 

 
 
Höststädning den 24 september 
Välkommen till höststädning lördagen den 24 
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. Bl.a. ska vi hacka 
ogräs i sandlådorna på lekplatserna! 
 

 
 
 
Som vanligt kommer en container att finnas 
uppställd vid vändplanen. I containern får 
endast trädgårdsavfall kastas. Inte sop-
säckar m.m. 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. 
 
Var vänlig flytta din bil från parkeringsplatsen 
så att vi kan sopa ordentligt!  
 
Växtlighet utanför tomten 
Passa på att ta bort växtlighet i anslutning till 
din tomt. T.ex. ska inga träd hänga utanför din 
tomtgräns. 
 
Skötseln av grönområdena 
Grubb sköter i övrigt våra grönområden. Inga 
klagomål har inkommit till styrelsen. 
 
Målningen av garagen 
All skadad panel på garagen är nu utbytt och 
all målning slutförd 
 
Parkering på spolplattan 
Parkering på spolplattan är tillåten fr.o.m. städ-
dagen. 
. 

Saneringen av krypgrunderna 
Samfällighetsföreningen beslutade vid Extra-
stämman den 24 augusti på styrelsens förslag 
att föreningens underhållsfond ska bekosta 
den nödvändiga saneringen och underhållet av 
fastigheternas krypgrunder. 
 
Styrelsen har vid ett extra styrelsesamman-
träde den 31 augusti beslutat att anta den 
offert som Norra Stor-Stockholms Entreprenad 
AB lämnat. Styrelsen har vid en jämförelse 
mellan de olika anbudsgivarna funnit att Norra 
Stor-Stockholms Entreprenad bäst svarat mot 
de krav som styrelsen ställt. Anbudet ligger 
prismässigt i mitten, alltså varken lägst eller 
högst, men företaget är etablerat på markna-
den och har lämnat ett gott intryck. 
 
Förhoppningsvis kan arbetet utföras under vin-
termånaderna, men styrelsen kommer senare 
att informera om tidpunkt för arbetet. 
 
 
 
 

  
 
 
Katter på Blåsippsbacken 
För några veckor sedan fick alla i vår samfäl-
lighetsförening ett brev från styrelsen ang. de 
klagomål styrelsen fått på att katter förorenar i 
trädgårdar och sandlådor. Styrelsen hoppas att 
alla har läst detta brev.  
 
I Stockholm finns inga krav på att katter ska 
hållas kopplade, men kattägaren är ändå skyl-
dig att bevaka sin katt och ansvarig för vad 
katten gör. Mer info om att ha husdjur i Stock-
holm finns på Stockholms stads webbplats. 
         
www.stockholm.se/ByggBo/dinbostad/Husdjur/ 
 



 
 
Grannsamverkan mot brott 
Det har varit lugnt på Blåsippsbacken under 
sommaren så när som på cykelstölden i slutet 
av maj. Ser eller hör du något misstänkt ta 
kontakt med våra kontaktpersoner. Hjälp också 
varandra genom att hålla koll när grannarna är 
bortresta. 
 
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 också dina ägodelar genom att 
märka dem. Det finns olika produkter och 
tjänster för detta. 
 
Gör en inventarieförteckning! 
Upprätta gärna en inventarieförteckning och 
/eller fotografera/filma bostaden  och dina vär-
desaker. Detta underlättar för Polisen att hitta 
dina ägodelar, om de blir stulna. Förvara för-
teckningen säkert t.ex. i bankfack. Blankett för 
förteckningen finns på vår webbplats.  
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 e-postadressen nedan eller 
direkt till ansvarig. 
Erik Walton, hus nummer 26 
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 
 
 
 
 


