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Nya regler om garagen 
Garagen är inte fastighetsägarens egendom 
utan ingår i samfällighetens anläggningar. Vid 
årsmötet i mars antogs nya regler ang. 
garagen. De nya stadgarna är nu godkända av 
Lantmäteriet, vilket innebär att följande para-
graf nu gäller: 
 
”Varje fastighet är tilldelad ett garage för upp-
ställande av fordon. Om fastighetens hushåll 
saknar fordon ska det lediga garaget genom 
styrelsens försorg mot hyra upplåtas till annan 
medlem inom samfälligheten. Hyresinkomsten 
tillfaller den fastighet som ursprungligen till-
delats garaget. Det är inte tillåtet att enbart 
bruka garaget som externt förråd.” 
 

 Du får alltså i fortsättningen inte 
använda garaget enbart som externt 
förråd. 

 Om du inte har något fordon ska du 
upplåta ditt garage till annan 
medlem. Uthyrningen ska ske ge-
nom styrelsen. 

 
Styrelsen återkommer efter sommaren med 
vidare information om detta. 
 
Gatumarken i vårt område kommer så små-
ningom att bli avgiftsbelagd av kommunen och 
om alla vill ha parkering utan kostnad vill det till 
att vi använder våra garage för parkering, som 
avsett är.  
 
 

Släng inga plastpåsar i  
kompostmoloken! 
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. Om vi bara 
slänger kompostavfall i kompostpåsar är 
tömningarna gratis för samfälligheten.  
 
När det hamnar något där som inte är kom-
posterbart är alla dina grannars sorteringsjobb 
förgäves och kostnaden höjs för tömningen.  
 
Påsar hämtar du hos Fati Azimi, hus 69, 
och Anita Brunell, hus 36. 

 
 

Betalning av avgäld 
Vid betalning av avgälden var vänlig ange ditt 
gatunummer och efternamn, t.ex. 111 Berg. Då 
blir det enklare för kassören att bokföra på rätt 
fastighet. 
 
Parkeringsregler 

Parkering på spolplattan är förbjuden under 
sommaren mellan städdagarna, eftersom plat-
sen då ska användas för att tvätta bilar. 
 
Det är också förbjudet att parkera på våra 
egna gator kring husen, på våra egna tomter 
samt självfallet på våra gräsmattor. Var vänlig 
informera hantverkare du anlitar om detta. 
 
Som tidigare meddelats har ett par husägare 
som stått felparkerade fått sina däck 
sönderskurna. Att skära sönder någon annans 
däck är brottsligt och ska självfallet inte 
förekomma hos oss. Händelserna är också 
polisanmälda. Har du upplysningar om detta 
ombeds du kontakta Polisen.  
 
Styrelsen har informationsblad som vi sätter på 
de bilar som parkerat mot föreningens regler, 
om vi får information om felparkeringar. 
.  

Städdagen 
Hjärtligt tack till byalagen som organiserade 
städdagen och till alla ni som ställde upp och 
jobbade den 21 maj!  
 

 
 

Våra katter 
Katter gillar sandlådor och förorenar dessvärre 
lådorna på lekplatserna. Här ett tips till 
kattägarna för att förhindra detta: Sätt upp en 
egen sandlåda på din tomt för din katt! Plan-
tera gärna också sådana växter, som katterna 
gillar, t.ex. kattmynta. 
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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 regelbun-
det skickar ut. 
 
Sommarhälsningar från Aino Brock, 
huvudkontaktperson, hus 103 
 
Kontaktpersoner Lappvidet  
Carina Trygg, hus 42  
Bonnie Lillehammer, hus 18 
 
Kontaktpersoner Ripvidet 
Katarina Ohayon-Landqvist, hus 91 
Kenneth Franck, hus 21 
 
 
 

  

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. 
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 
Jonas Widegren, hus nummer 19 

tvdataweb.blasippsbacken@gmail.com  

http://www.blasippsbackensamf.se 

 
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  
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