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Höststädning lördagen  
den 26 september 
Välkommen till höststädningen lördagen den 26 
september med start kl. 10. Inbjudan har redan 
gått ut till alla via eposten. Observera att du 
måste meddela i förväg om ni vill ha för-
täring. Byalagen ansvarar för arbetsledningen 
under dagen. OBS!  Alla garagedörrar ska 
vara upplåsta så att rörliga delar kan oljas. 
Var vänlig flytta din bil från parkerings-
platsen så att vi kan sopa ordentligt! 
 

 
 

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 trädgårdsavfall får du lägga i, när 
städdagen är slut. För övrigt avfall hänvisar 
styrelsen till Återvinningscentralen i Lövsta. 
 
Växtlighet utanför tomterna 
Växtligheten i anslutning till tomten är ägarens 
ansvar och ska tuktas i samband med städ-
dagen. T.ex. ska inga träd och buskar hänga 
utanför din tomt. 
 

 
 
Nästa ordinarie stämma 
Nästa stämma äger rum onsdagen den 10 mars 
2021. Motioner till stämman ska vara styrelsen 
tillhanda senast den 31 december 2020. 
 
Årlig kontroll av ledningsstrukturen i 
krypgrunderna 
Under hösten kommer den årliga besiktningen 
av vatten- och avloppsledningar i krypgrunder-
na att äga rum. 
 
Arbetsgrupp för förnyelse av 
områdets lekparker 
Vid föreningens årsstämma den 11 mars 2020 
beslutades om tillsättandet av en arbetsgrupp 
för att utarbeta förslag till förnyelse av områdets 
lekparker och kostnader för förnyelsen. 
Styrelsen har under våren och sommaren 
efterlyst intresserade medlemmar till en sådan 
arbetsgrupp men får tyvärr konstatera att 
intresset är obefintligt.  

Styrelsen är medveten om problemen med 
föroreningar i lekparkerna och har även 
förståelse för svårigheten att hålla efter ogräs. 
Styrelsen avser därför att anlita sakkunskap för 
att utarbeta förslag till lättskötta eller helst 
underhållsfria inramningar till lekparkerna. Det 
framtagna förslaget och de beräknade 
kostnaderna kommer att föreläggas nästa 
årsstämma för beslut.  

Oavsett de ovan beskrivna åtgärderna kommer 
byte till ny sand att beställas nästa vår. Citron-
olja för att avskräcka katter har prövats i 
Lappvidets sandlåda och visat sig ha god effekt 
och har därför inköpts.  

 
 
 



 
Uppdatering av medlemsförteckning 
Har ni ändrat telefonnummer eller e-post-
adress? Glöm då ej att uppdatera uppgifterna till 
vår medlemsförteckning.  
Skicka uppdateringarna till 
medlem.blasippsbacken@gmail.com  
 
Garage till uthyrning 
Nu finns ett garage till uthyrning. Kontakta Börje 
Hansson i hus nr 79 om du vill hyra. 
 
Enligt stämmobeslut ska den som inte har 
behov av garage för sitt motorfordon mot avgift 
överlåta det till annan medlem inom sam-
fälligheten. Sekreteraren har en kölista. Det är 
inte tillåtet att använda garagen som förråd. 
 
Parkering och biltvättning 
Var vänlig respektera att vi inte får ställa bilar på 
gräsmattorna. Likaså att bilar/motorcyklar inte 
får tvättas på våra tomter. Det senare av 
miljöskäl. 
 
Grannsamverkan inför hösten 
Nu är höstmörkret här och för tjuvarna är detta 
en fördel.  Var vaksam och kontakta Polisen om 
du ser något misstänkt. Meddela grannen eller 
någon av våra kontaktpersoner om ni reser bort 
och be dem ta hand om posten. Håll koll på om 
något t.ex. en sten, lagts på din tomt eller om en 
kvast flyttats. Så gör tjuvarna ofta för att reka om 
någon är bortrest. Undvik att skriva inlägg på 
sociala medier om att du är bortrest och förvara 
dina värdehandlingar på ett betryggande sätt. 
 
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 
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 ska 
informeras till mailadressen nedan eller direkt till 
ansvarig. 
David Johansson, hus nummer 95 
medlem.blasippsbacken@gmail.com 

Värme, VVS och El 
Andreas Karlsson, hus nummer 83 
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 
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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