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Föreningsstämma i pandemins 
tecken 
Detta år hade vi inte bara pandemin emot oss 
utan också vädrets makter. Styrelsens beslut 
att hålla stämman i slutet av maj i förhoppning 
om lättade pandemirestriktioner och möjlighet 
att hålla stämman utomhus var inte synkron 
med vädrets makter. På just vår 10 veckor 
försenade stämmodag drabbades vi av ett 
regnväder som uteslöt alla möjligheter att hålla 
stämman i det fria. Ett hastigt inhyrt partytält 
räddade oss från vätan men regnets 
smattrande mot tältduken konkurrerade starkt 
med våra röster. Trots usla förutsättningar 
hade ändå 30 medlemmar infunnit sig och 
dagordningen avhandlades på cirka 1 timma. 
 
Beslut på stämman 
Endast två medlemsmotioner hade inlämnats: 
En motion om att ta bort papperskorgarna på 
föreningens mark bifölls och en motion om att 
åter öppna spolplattan för biltvätt avslogs. 
 
Papperskorgarna kommer om möjligt att tas 
bort före midsommar. 
 
Styrelsens förslag om att föra över årets vinst 
på 239 400 kr till underhållsfonden bifölls och 
förslaget om att utöka antalet suppleanter i 
styrelsen avslogs. 
 
Samfällighetsavgiften förblir oförändrad 2800 
kr/månad och styrelsens förslag till budget 
godkändes. Styrelsen välkomnar Linda Erdös 
Chalk som ny ledamot och kassör, övriga 
ledamöter omvaldes. Valberedningen inför 
nästa års stämma leds av Jimmy Ahl. Övriga 
ledamöter är Jan Korell och Peter Ambros. 
Styrelsens förslag om att utse en festkommitté 
med anledning av föreningens 50-års jubileum 
godkändes också. Styrelsen tackar Bo 
Arkelsten och Sara Wickert som under dessa 
ansträngda förhållanden ledde årsstämman 
med bravur. 
 
Eva Zorn 
Ordförande 
 
 

Styrelsen önskar  
alla medlemmar en skön och 

avkopplande sommar! 
 

Viktig information om trafiken i våra 
bostadskvarter och om garagen! 
 
Trafiken inom bostadskvarteren 
Styrelsen vill påminna om att de trafikskyltar 
som finns uppsatta vid infarterna till bostads-
kvarteren har samma giltighet som trafikskyltar 
på allmän väg. 
 
Inom bostadskvarteren råder parkerings-
förbud, hastighetsbegränsning (10 km/h) 
och förbud mot genomfartstrafik. Det är 
tillåtet att hämta och lämna passagerare och 
att lasta i och lasta ur bilen. Det är inte tillåtet 
att parkera på gräsmattorna.  
 
Dessa regler har inte kommit till för att göra 
livet surt för oss utan för att de som är 
beroende av hjälp utifrån ska få det och för att 
utryckningsfordon snabbt ska komma på plats. 
Styrelsen uppmanar alla till skärpning. 
 
Garagen 
I föreningens stadgar (2017-03-15) § 19 
Nyttjande av samfällighetens garage stadgas 
följande: I samfällighetens anläggningstill-
gångar ingår 88 garage. Varje fastighet är 
tilldelad ett garage för uppställning av fordon. 
Om en fastighets hushåll saknar fordon ska 
det lediga garaget genom styrelsens försorg 
mot hyra upplåtas till annan medlem inom 
samfälligheten. Hyresinkomsten tillfaller den 
fastighet som ursprungligen tilldelats garaget. 
  
Det är inte tillåtet att bruka garaget enbart 
som externt förråd. 
 
Det står inte att man inte får ha bilverkstad i 
garaget eller att det är synnerligen olämpligt att 
förvara brännbara oljor eller liknande, ej heller 
att man inte får förvara båtar eller vattenskotrar 
i garaget men det betyder inte att det är vare 
sig lämpligt eller tillåtet. Styrelsen vill också 
påminna om att hemförsäkringen i regel inte 
täcker sådant som inte borde finnas i garaget 
och att ägaren kan bli personligt ansvarig om 
olyckan skulle vara framme. 
 
Spara på vattnet! 
För detta år har styrelsen beräknat 280 000 kr 
för vatten och avlopp. Utslaget på alla med-
lemmar innebär det 3 182 kr per fastighet och 
år. Detta är en kostnad som hela tiden stiger 
och styrelsen ber därför alla att inte slösa med 
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vattnet. Undvik att låta vattenspridaren vara i 
gång hela natten för en grön och frodig gräs-
matta. Den klarar sig ändå. 
 
Festkommitté för 50-årsjubileum 
År 1972 på senhösten flyttade de första 
”bosättarna” in i Lappvidet. Under 1973 fär-
digställdes området och man flyttade in vart-
efter bostäderna blev färdiga. Anläggnings-
beslutet är daterat den 15 oktober 1974 och då 
är samfälligheten i juridisk mening bildad. När 
50-årsjubileet ska firas blir en smaksak och det 
första som en festkommitté behöver ta stäl-
lning till.  
 
Festkommittén ska bestå av 5 personer, 2 från 
Lappvidet och 3 från Ripvidet. Styrelsen 
hoppas att det finns personer som gärna tar på 
sig denna uppgift, som inte bör vara alltför 
betungande, och som har idéer om hur vi kan 
utforma ett trevligt firande för stora och små. 
Styrelsens sekreterare tar gärna emot 
anmälningar. 
 
Facebookgruppen Blåsippsbacken 
Du vet väl att det finns en Facebookgrupp för 
Blåsippsbackens medlemmar? Den heter 
Blåsippsbacken och har startats av Jenny 
Gustavsson och Madeleine Wahlén på 
Ripvidet. De beskriver gruppen så här: 
 
”En grupp för att samfällighetens medlemmar 
enklare ska kunna kommunicera med 
varandra. Där vi kan få in snabb och smidig 
info om ombyggnationen/offerter. Och med-
dela om olika happenings som loppis, lucia 
och när områdets barn ska gå ' tric or treat' 
eller annan tänkbar info man vill dela med sig 
av. Kanske har man något man vill bli av med? 

Eller något man söker?” 
 
Styrelsen har inget ansvar för gruppen. 
 
 
Tack för att du ställde upp på 
städdagen! 
Hjärtligt tack till byalagen som organiserade 
städdagen och till alla som ställde upp och 
jobbade. 
 
Tipsa Polisen! 
Tipsa gärna Polisen om du ser att bilar par-
kerar vid basketplanen i lekparken nedanför 
Ripvidet! 
 
 
 
 
 
 

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 
Linda Erdös Chalk, hus nummer 29 
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 
  
 


