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Årsstämman 2021 
Som vi tidigare meddelat har styrelsen beslutat 
att flytta årets föreningsstämma till den 26 maj 
p.g.a. Coronapandemin. 
 
Kallelse och handlingar inkl. en förklaring till 
beslutet distribuerades i brevlådorna i februari. 
Saknar du handlingar vänd dig till ordföranden. 
 
 
Städdag den 8 maj 
Med reservation för vad den pågående 
Coronapandemin kan komma att kräva pla-
nerar vi ändå för att vårens städdag ska äga 
rum lördagen den 8 maj med start kl. 10.00. 
Samlingsplatser är som vanligt lekplatserna på 
Ripvidet och Lappvidet. Respektive byalag 
kommer med mer information längre fram. 
 
Som vanligt kommer en container att finnas 
uppställd på vändplanen. I containern får en-
dast trädgårdsavfall kastas. Annat avfall ska 
lämnas på Återvinningscentralen i Lövsta. 
 
Byte av radiatorer i husen 
Om byte av en eller flera radiatorer ska göras i 
ett hus så måste ansvarig för El och VVS i 
styrelsen informeras, eftersom det kan inne-
bära att expansionskärlet i Undercentralen 
behöver fyllas på. 
 
Trafik och parkering inom 
bostadskvarteren 
De trafikskyltar som finns uppsatta vid 
infarterna till våra bostadskvarter har inte satts 
upp för skojs skull utan för att vi av omsorg om 
våra barn och av hänsyn till varandra ska 
kunna lasta i och lasta ur våra bilar utan att 
riskera att någon kommer till skada. Skylten 
”Lekande barn. Kör sakta” ska respekteras. 
 
Hantverkare ska inte heller parkera utanför 
bostad som renoveras utan får endast lasta i 
och ur det som behövs för arbetet. 
 
Vid upphandling av hantverkstjänster bör det 
påpekas att parkering bara får ske på därför 
avsedd plats. 
 
 
 

 
 
Vägarna och staketen i våra kvarter 
Med åren har vägarna i samfälligheten blivit allt 
smalare och nu har även små transportfordon 
svårigheter att ta sig fram. Staket och murar 
som anlagts tätt intill områdesvägarna riskerar 
att bli sönderkörda, vilket har hänt på både 
Lappvidet och Ripvidet. Utryckningsfordon som 
behöver komma fram tar ingen hänsyn till 
staket och murar.  
 
Tänk därför på att ha ordentligt avstånd till 
vägen om du bygger ny mur eller staket. 
 
Spolplattan 
Spolplattan är fel ställe att ansluta bilens 
motorvärmare på. Det sker bäst i garaget. 
 
Uppdatering av medlemsregistret 
Det är viktigt att vårt medlemsregister har 
aktuella uppgifter. Tänk därför på att meddela 
ansvarig för medlemsförteckningen David 
Johansson om ni byter e-postadresser eller 
telefonnummer. 
 
Sopsortering igen 
Styrelsen vill tacka alla som sorterar sina sopor 
och låter sitt matavfall omvandlas till energi till 
nytta och glädje för oss alla.  
 
Styrelsen önskar att fler skulle använda de 
bruna papperspåsarna för matrester och -avfall 
och därmed bidra till att sänka avgiften för 
sophämtningen. Matavfallet hämtas kost-
nadsfritt. Ligger det plastpåsar i matavfallet 
får vi betala en hämtningsavgift. 
 
De bruna påsarna hämtas hos grönområdes-
ansvariga eller ordföranden: 
 
Lappvidet: Anita Brunell, hus nummer 36 
Ripvidet: Fati Azimi, hus nummer 69 
Ordförande: Eva Zorn, hus nummer 40. 
 
Alla kan tömma papperskorgarna! 
Vi har alla ansvar för att våra papperskorgar i 
området töms. Kolla om det är fullt, när du går 
förbi! Nya påsar finns i botten av korgarna. 
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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  
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 
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, spolplatta 
Fati Azimi, hus nummer 69 
gronomraderip.blasippsbacken@gmail.com  
 
Grönområden Lappvidet, garage, lekyta 
Anita Brunell, hus nummer 36 
gronomradelapp.blasippsbacken@gmail.com 
  
 


