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Årsstämman 
Årets stämma hade som vanligt att besluta om 
ansvarsfrihet för styrelsen, om inkomster och 
utgifter för verksamhetsåret, motioner från 
medlemmarna och förslag från styrelsen. På 
årets stämma har också föreningens stadgar, 
senast reviderade år 1991, moderniserats för 
att vara mer i samklang med tiden. 
 
Det var därför tråkigt att endast en dryg tredje-
del av medlemmarna deltog i beslutsfattandet 
trots att stämmodatum meddelats redan i 
december 2016. Att äga ett hus i en sam-
fällighet innebär medlemskap i samfällighets-
föreningen och det förutsätter ett visst mått av 
intresse och delaktighet. Dit hör att delta i 
städdagarna två gånger om året och att utöva 
sin beslutsrätt på årsstämman en gång om 
året. Din och min samfällighet blir bara så bra 
som Du och jag vill att den ska vara.  
 
Eva Zorn, ordförande 
 
 

Underhållsavtalets innehåll 
Sandsopning utföres normalt efter jourtidens 
slut den 15 april. I år var det planerat redan i 
vecka 15, men p.g.a. influensa sker sop-
ningen först veckan efter påsk. Vi behöver inte 
sopa ut sand och grus från våra tomtgränser 
längre. Det gör vår entreprenör. Gräset ska 
enligt avtalet klippas 10 gånger under perioden 
1 maj - 30 september. Kontraktssumman är 20 
000 kr. inkl. moms. 
 

Bilar och parkering 
På förekommen anledning måste styrelsen 
åter påminna om att det inte är tillåtet att 
parkera bilen i bostadsområdet. Det gäller 
även på den egna tomten. Bilar ska parkeras 
i garagen eller på de befintliga parke-
ringsplatserna och absolut inte på gräsytorna. 
 

Öppning av spolplattan 
Spolplattan har öppnats. 
 

 

 

 

 

 

 
Stämmobeslut i korthet 
Här följer några av de beslut som årsstämman 
fattade den 15 mars. För fullständig informa-
tion läs stämmoprotokollet, som har distribue-
rats till alla medlemmar. 
 

• Samfällighetsavgälden är oförändrad, 
d.v.s. 2 700 kr/månad. 

• Två stora lönnar på Lapp- respektive 
Ripvidet ska beskäras alt. tas bort. 

• Styrelsen ska informera om snöröj-
nings- och underhållsavtalen i Blå-
sippsbladet. 

• Ett antal ändringar i föreningens 
stadgar beslutades – se § 14 i års-
stämmoprotokollet. Obs! Stadgeänd-
ringarna börjar gälla först efter att de 
godkänts av myndigheterna. 

 
 
 

 
 
Dags för vårstädning den 13 maj! 
Vårens städdag äger rum lördagen den 13 maj 
och vi startar som vanligt kl. 10.00. Sam-
lingsplatser är lekplatserna på Ripvidet och 
Lappvidet. Respektive byalag ansvarar för 
arbetsledning och förtäring under dagen. 
Information om vad som ska uträttas under 
dagen meddelas senare.  
 
Som vanligt kommer en container att finnas 
uppställd på vändplanen. I containern får 
endast trädgårdsavfall kastas. För övrigt 
avfall hänvisar styrelsen medlemmarna till 
Återvinningscentralen i Lövsta. 
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Grannsamverkan – incidenter på 
Ripvidet 
Som alla redan fått info om har det skett en del 
incidenter på Ripvidet i månadsskiftet mars-
april. En kundvagn kastades in på en tomt och 
en stor sten kastades upp på en förstubro. 
Vidare har ägg kastats in på en tomt samt 
stenar mot fönster enligt uppgift.  
 
Jag har pratat med Grannsamverkanpolisen 
och vi är eniga om att det förmodligen är 
ungdomar som står bakom detta. Polisen 
rekommenderar att vi om möjligt fotograferar 
ungdomar som gör sånt här. Ev. bilder kan 
sedan visas för skolor i närheten och man kan 
på så sätt kanske få fram förövarna, sade 
polisen. 
 
Nu är det viktigt att vi alla har uppsikt på 
vårt område och att vi samverkar grannar 
emellan. Ser eller hör du något konstigt 
meddela omgående mig eller Grannsam-
verkans kontaktpersoner. 
 
Träffa oss på städdagen!  
På städdagen kan du träffa oss kontakt-
personer och informera dig om Grannsam-
verkan. Vi har då Grannsamverkandekaler och 
Inventarieförteckningar att dela ut. Inventarie-
förteckningen finns också på vår webbplats. 
  
Aino Brock, hus 103, huvudkontaktperson 
 
Kontaktpersoner Lappvidet 
Bonnie Lillehammer, hus 18 
Carina Trygg, hus 42 
 
Kontaktpersoner Ripvidet 
Kenneth Franck, hus 21 
Katarina Ohayon-Landqvist, hus 91 
 
 
Rensa dina stuprännor och dina 
ventilationskanaler 
Det är viktigt att du rensar dina stuprännor, 
eftersom det samlas löv och bar m.m. i dessa. 
Det är inte bra om detta sköljs ner i grunderna. 
 
Ventilationskanalerna inne i huset ska också 
hållas rena. Igentäppta/smutsiga ventilations-
kanaler i huset kan i värsta orsaka brand i 
köket men också dålig luft. Förr skedde 
rengöring på kommunens initiativ, men numera 
är du själv ansvarig för att detta sker. 
 
Till kattägarna! 
Våra sandlådor förorenas av områdets katter. 
Det kostar pengar för oss alla att byta sand i 
lådorna och därför uppmanar vi alla kattägare 
att ha uppsikt över sina katter. 

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  
Alla ändringar till medlemsförteckningen 

skall informeras till mailadressen nedan alt. 

direkt till ansvarig. 
Jonas Widegren, hus nummer 19 
medlem.blasippsbacken@gmail.com  

 
Värme, VVS och el 
Carina Trygg, hus nummer 42 
varmevvsel.blasippsbacken@gmail.com  

 
Sophantering 
Eva Zorn, hus nummer 40 
sopor.blasippsbacken@gmail.com  
 
TV, bredband, hemsida 
Jonas Widegren, hus nummer 19 
tvdataweb.blasippsbacken@gmail.com  

 
Grönområden Ripvidet, garage, spolplatta 
Fati Azimi, hus nummer 69 
gronomraderip.blasippsbacken@gmail.com  

 
Grönområden Lappvidet, garage, lekyta 
Anita Brunell, hus nummer 36 
gronomradelapp.blasippsbacken@gmail.com 

 

 


