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Årsstämma 2017 
Årsstämman 2017 äger rum onsdag den 
mars i Björnbodaskolans matsal. 
 
Motioner till stämman ska vara ordföranden 
tillhanda  senast den 31 december
Motioner inkomna därefter kan i enlighet med 
stadgarna inte behandlas.  
 

Kontroll av VA- installationerna
Rk Vvs-Service AB har åtgärdat 
som de fann under sin genomgång av sam
fällighetens ledningar i krypgrun
även meddelat berörda fastighets
misstänkta läckor i deras eget rörsystem.
 

Krypgrunderna - Besiktning
En besiktning av de arbeten som gjorts i våra 
krypgrunder har utförts och gett upphov till 
mindre anmärkningar. Dessa kommer att åt
gärdas av entreprenören. 
 

Värmeförsörjningen  
Vid kontrollen av våra VVS-installationer upp
täcktes ett läckage på Fortums ledning för 
värmedistribution. Styrelsen anmälde omedel
bart skadan till Fortum, som under november 
månad har renoverat den skadade delen.
 

Skadade asfaltlimpor  
Vid snöröjningen har flera asfaltlimpor skadats. 
Detta kommer att åtgärdas efter vintern.
          

Gamla c irkulationspumpar
bör bytas ut 
De cirkulationspumpar som installerades i 
början på 70-talet, när husen byggdes
passerat ”bäst före datum” och bör bytas ut. 
Om en sådan gammal cirkulationspump varit 
avstängd ska man inte  sätta på den eftersom 
risken för vattenläckage då är överhängande. 
Man bör istället kontakta VVS-fackman och få 
pumpen utbytt. Cirkulationspump
på under vintertid men kan stängas av som
martid. Under fliken Information på vår 
webbplats kan du läsa om hur värmen fun
gerar i våra hus. 
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Avfallshanteringen
Den tredje moloken kommer som vanligt att 
vara öppen under julhelgen.

 
Inget l uciafirande
Lucia infaller i år på en tisdag. Byalagen har 
därför beslutat att inte anordna något firande 
detta år. 
 

Grannsamverkan  
Om du reser bort under helgerna glöm inte att 
meddela dina grannar. Om vi hjälper varandra 
minskar vi risken för inbrott. Timers som går på 
olika tider i ditt hus är också bra att ha, när du 
är borta.  
 
Flera tips finns i Polisens infor
som finns på vår webbplats under rubriken 
Grannsamverkan. Där hittar du också en 
blankett för inventarieförteckning.
 

 
Snart är det 2017  
Tack för alla goda arbetsinsatser under 
Ett särskilt tack till Byalagen som organiserar 
våra städdagar. Styrelsen önskar alla 
 

En God Jul och Ett Gott Nytt År!
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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  
 
 
 


