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Tack för att du ställde upp på 
städdagen! 

Hjärtligt tack till byalagen som organiserade 
städdagen och till alla ni som ställde upp och 
jobbade den 11 maj! Ett särskilt tack till Staffan 
Sundström i 11:an som byggt blomlådor åt oss.

 
. 

Respektera våra 
parkeringsregler! 
Som väl alla väl vet är det förbjudet att parkera 
på våra egna gator kring husen och på våra 
gräsmattor samt vid brandposterna
det ideligen bilar där. Särskilt på gräsmattorna. 
Naturligtvis får man stå på gatan
mattan!!) för i- och urpackning, 
är klart måste man köra ner bilen på par
keringen. Var vänlig se till att 
du anlitar följer dessa regler. Styrelsen sätter 
lappar på bilar som parkerat mot föreningens 
regler, om vi får information om felparkeringar.
 

Hinder för utryckningsfordon
I juni ryckte brandkåren ut till ett hus på 
Lappvidet. Brandbilen hade mycket svårt att 
komma fram mellan husen
behövde man denna gång inte köra sönder 
några staket. Det är dock vad som kan bli 
nödvändigt om inte utryckningsfordon kommer 
fram. När våra hus byggdes 1972 fanns endast 
häckar runt husen, vilket förmodligen hade 
som orsak, att det skulle gå lätt 
fram på våra gator. Därför bör staket sättas 
upp en bit innanför tomtgränsen. Du som 
redan har staket – var vänlig och kolla om det
är något du kan göra för att förbättra 
framkomligheten. Styrelsen återkommer med 
information om gällande regler efter som
maren. 
 

Asfalthålen är nu fyllda igen
Firma Grubb har nu fyllt igen asfalthålen men 
de fick ett problem, när de skulle göra det. 
Någon/några hade fyllt hålen med grus, vilket 
Grubb måste ta bort för hand. Och som gjorde 
att kostnaden för oss ökade. Därför ber vi dig
som vill hjälpa till att alltid kontakta ord
föranden eller annan ansvarig innan du gör 
något. 
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Att bo i en samfällighet
Att bo i en samfällighet är inte samma sak som 
att ha ett hus på egen tomt. Här är du medlem 
i vår samfällighetsförening och måste ta hän
syn till vissa regler. Information om vad det 
innebär att bo i vår samfällighets
kommer styrelsen att dela ut i brevlådorna
efter sommaren. 
 
Och så var det molokerna 
igen… 
Nu har det stått skräp utanför molokerna igen. 
Vi hoppas verkligen att det inte är någon av 
oss som bor här, som gör så. Om moloken är 
full måste du ta hem dina sop
tillbaka senare. Skrymmande hushållsavfall 
lämnas till Lövsta ÅVC. Det ingår inte i sty
relsens arbetsuppgifter att transportera 
medlemmarnas skrymmande 
Lövsta och Sophämtningen tar int
som ligger utanför molo
kompostmoloken hämtar du hos Fati Azimi, 
hus 69, och Anita Brunell, hus 36.

 

 
Grannsamverkan inför 
sommaren 
Runt vårt område har vi
skyltar. De indikerar för besökare och tjuvar 
vi som bor här bryr oss om varandra och att vi
 

• har genomfört förebyggande åtgärder
• är extra uppmärksamma
• vet vad som ska göras om vi miss

tänker att ett brott ska beg
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För att förebygga inbrott är det särskilt viktigt 
att tänka på följande: 
 

1. Meddela grannen eller någon av 
kontaktpersonerna om ni reser bort 
och be dem ta hand om din post. 

2. Var vaksam och kontakta Polisen om 
något är misstänkt. 

3. Förvara värdehandlingar och 
värdesaker på ett betryggande sätt.  

4. Göm undan smycken, pengar, pass, 
mobiler, Ipad m.m. 

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

6. Ta gärna del av brottsförebyggande 
tips på www.samverkanmotbrott.se 

 
Dessutom hittar du värdefull information i 
Polisens månadsbrev, som jag regelbundet 
skickar ut. 

 
Meddela oss kontaktpersoner om något 
händer, så att jag kan skicka ut en varning. 

 
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 medlemmar  

en skön och avkopplande 

sommar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Elika Ghiasi, hus nummer 69 

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, 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, 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 

  



 


