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Höststädning lördag  
den 29 september 
Välkommen till höststädningen lördagen den 
29 september med start kl. 10. Våra byalag 
ansvarar för arbetsledning och förtäring under 
dagen. Information om vad som ska uträttas 
under dagen kommer från byalagen. 
OBS! Alla garagedörrar ska vara upplåsta 
så att rörliga delar kan oljas.. 
 

  
 
Container på städdagen 
Som vanligt kommer en container att finnas 
uppställd vid vändplanen. I containern får 
endast trädgårdsavfall kastas. Inte sop-
säckar m.m.  
 
Observera att samfällighetens gemensamma 
trädgårdsavfall prioriteras. Privat trädgårds-
avfall får du lägga i, när städdagen är slut. 
För övrigt avfall hänvisar styrelsen till Åter-
vinningscentralen i Lövsta. 
 
Var vänlig flytta din bil från parkeringsplatserna 
så att vi kan sopa ordentligt! 
 

Växtlighet utanför tomten 
Passa också på att ta bort växtlighet i anslut-
ning till din tomt. T.ex. ska inga träd och 
buskar hänga utanför din tomt. 
 

Nedskräpning i vårt område 
Trots papperskorgar och moloker verkar ned-
skräpningen att tillta. Det är trist att nästan 
varje dag behöva plocka upp godispapper, 
tomma tablettaskar, pappersnäsdukar m.m. I 
botten på våra papperskorgar finns nya påsar 
att använda när papperskorgen är full. Vi 
önskar alla att ha det snyggt och propert 
omkring oss och behöver kanske tänka på att 
alltid själva vara en förebild i det avseendet. 

Avgälden 

Styrelsen vill påminna om att avgälden nu är  
2 800 kr/månad. Den ska vara samfälligheten 
tillhanda senast den siste i månaden. 
 

Parkering på spolplattan 
Parkering på spolplatan är tillåten fr.o.m. 
städdagen. 
 

Genomgång av lednings-
strukturen i krypgrunderna 
Under veckorna 40 och 41 kommer den årliga 
besiktningen av vatten- och avloppsledningar i 
krypgrunderna att äga rum.. 
 

Garageuthyrning 
Garagen får inte användas som förråd utan 
måste lämnas för uthyrning, om de inte 
används för fordon. Vänd dig till styrelsens 
sekreterare, som har hand om kölistan, för att 
hyra garage. 
 

Avstängningsventiler vatten 

Med viss regelbundenhet kontaktas styrelsen 
med frågor om hur man stänger av vattnet. De 
ursprungliga ventilerna i fastigheten är av 
så usel kvalitet att man inte ska röra dem. 
Styrelsen har vid ett flertal tillfällen uppmanat 
fastighetsägarna att låta installera kulventiler, 
s.k. Ballofix, på sina vattenledningar inne i fas-
tigheten. Då slipper man gå ner i krypgrunden 
för att stänga av vattnet. 
 

Nästa ordinarie stämma 
Nästa stämma äger rum onsdagen den 6 mars 
2019. Motioner till stämman ska vara styrelsen 
tillhanda senast den 31 december 2018. 
 

Grannsamverkan mot brott 
Nu kommer höstmörkret och för tjuvarna är 
mörkret en fördel. För att förebygga inbrott är 
det viktigt att tänka på följande: 
 

• Meddela grannen eller någon av våra 
kontaktpersoner om ni reser bort och 
be dem ta hand om din post. 

• Var vaksam och kontakta Polisen om 
något verkar misstänkt. Forts. nästa 
sida 

 



• Förvara värdehandlingar och värde-
saker på ett betryggande sätt. Göm 
undan smycken, pengar, pass, mobiler 
Ipad mm.  

• Undvik att skriva inlägg på sociala 
medier om att du är bortrest. 

• Upprätta en inventarieförteckning och 
fotografera/filma dina värdesaker. Det 
underlättar för polisen att hitta dina 
ägodelar om de blir stulna. Blankett för 
förteckning finns på vår webbplats. 

 
Meddela mig eller någon av kontaktpersonerna 
om något händer, så att jag kan skicka ut en 
varning till alla boende. 
 
Aino Brock, hus 103 
Huvudkontaktperson Grannsamverkan 
 
Kontaktpersoner Lappvidet 
Carina Trygg, hus 42 
Bonnie Lillehammer, hus 18 
 
Kontaktpersoner Ripvidet 
Katarina Ohayon-Landqvist, hus 91 
Kenneth Franck, hus 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spara denna information! 
 

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 
Robin Ramstedt, hus nummer 73 
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 eller 

direkt till ansvarig. 
David Johansson, adjungerad styrelsemedlem, 
hus nummer 95 
medlem.blasippsbacken@gmail.com  

 
Värme, VVS och el 
Carina Thomsson, hus nummer 97 
varmevvsel.blasippsbacken@gmail.com  

 
Sophantering 
Eva Zorn, hus nummer 40 
sopor.blasippsbacken@gmail.com  
 
TV /Bredband/Hemsida 
David Johansson, adjungerad styrelsemedlem, 
hus nummer 95 
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 

  



 


