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Året som snart är till ända 

För styrelsen har året inneburit att fysiska 
möten enbart varit möjliga utomhus under 
sensommar och höst. Övriga styrelsemöten har 
skett digitalt. Några fastigheter har bytt ägare 
under året vilket inte är så konstigt med tanke 
på att vårt område börjar närma sig 50 år. Inga 
större haverier har inträffat om man bortser från 
att vi var utan varmvatten under några dagar i 
augusti beroende på fel i ett styrkort i 
undercentralen.  

Årsstämma ska äga rum i mars månad och 
styrelsen planerar för att så ska ske, men vi 
kommer också att ha beredskap för att 
stämman kanske måste genomföras på annat 
sätt.  

Eva Zorn  
Ordförande 
 
 
Motionera till årsstämman senast 
den 31 december 
  
Motioner till årsstämman i mars ska vara 
ordföranden/styrelsen tillhanda senast den 31 
december. Motioner inkomna därefter kan i 
enlighet med stadgarna inte behandlas. 
 
 
 

 

God Jul och Gott Nytt År 

önskar styrelsen! 

 

Valberedningen söker kassör 

Som ägare till fastighet i Blåsippsbackens 
Samfällighetsförening är vi alla medlemmar i 
samfälligheten som förvaltar våra gemensam-
ma ytor och intressen. I föreningen finns en bra 
grund för en effektiv och ekonomisk förvaltning 
och ekonomin är välskött och transparent.  

Nu söker valberedningen i  Blåsippsback-
ens samfällighetsförening en styrelseledamot 
som kan åta sig uppdraget som kassör. Rollen 
som kassör är mycket viktig för samfälligheten 
och inbegriper bl.a. löpande arbete i bokfö-
ringsprogrammet Visma. Ersättning utgår. 
 
Om du är intresserad av mer information an-
gående uppdraget kontakta Åsa Olsson på 073-
3015577 alt asamariaolsson@gmail.com 

Åsa Olsson 
Sammankallande i valberedningen  

 

Tack 
 
Tack för alla goda arbetsinsatser under 2020. 
Ett särskilt tack till Byalagen som organiserar 
våra städdagar och till ungdomarna från 
Lappvidet som organiserar containern under 
städdagarna.  
 

Uppdatering av medlemsregistret 
Har ni ändrat telefonnummer eller e-post-
adress? Glöm då ej att uppdatera uppgifterna till 
vår medlemsförteckning.  
Skicka uppdateringarna till 
medlem.blasippsbacken@gmail.com  
 



Krypgrundsbesiktningen  
Årets krypgrundsbesiktning är genomförd och 
inget anmärkningsvärt har uppkommit. 
 
Grannsamverkan  
Nu är vintermörkret 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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