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Höststädning lördagen den 25 
september 
Välkommen till höststädning lördagen den 25 
september med start kl. 10. Våra byalag an-
svarar för arbetsledning och förtäring under 
dagen. Ytterligare information kommer längre 
fram. 
OBS! Alla garageportar ska vara upplåsta så 
att vi kan olja rörliga delar. 
Bilar ska flyttas från parkeringsplatserna 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 avfall prioriteras. Privat träd-
gårdsavfall får du lägga i när städdagen är 
slut.  För övrigt avfall hänvisar styrelsen till 
Återvinningscentralen i Lövsta. 
 
Växtlighet utanför tomterna 
Växtlighet som hänger ut från tomterna mot 
områdets vägar ska tuktas så att behörig trafik 
inte hindras eller orsakar skador på fordon. 
 
Släpvagnsparkeringen på Lappvidet 
Inför vinterns snöröjning: Kom ihåg att flytta 
släpvagnarna till sidan så att röjd snö enkelt kan 
tippas.  
 
Blåsippsbackens samfällighet 50 år 
Stämman har bifallit styrelsens förslag om att 
detta ska firas. En festkommitté med med-
lemmar från både Lappvidet och Ripvidet,  som 
kan komma med idéer om hur det ska gestaltas, 
behöver bildas.  
 
År 1972 på senhösten flyttade de första 
”bosättarna” in i Lappvidet. Under 1973 fär-
digställdes Ripvidet 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 ställning 
till.  
 
Festkommittén ska bestå av 5 personer, 2 från 
Lappvidet och 3 från Ripvidet. Styrelsen hop-
pas att det finns engagerade medlemmar  
 

 
 
som kan komma med förslag och idéer om 
utformningen. Meddela ditt intresse till styrel-
sens sekreterare. 
 
Nästa ordinarie årsstämma 
Nästa årsstämma äger rum onsdagen den 9 
mars 2022. Motioner till stämman ska enligt 
stadgarna vara styrelsen tillhanda senast den 
31 december 2021. 
 
Katter på Blåsippsbacken 
Återigen förorenas lekparkerna av katter. I 
Stockholms kommun finns inga krav på att 
katter ska hållas kopplade, men kattägarna är 
ändå skyldiga att bevaka sina katter och är 
ansvariga för vad katterna gör. Mer info om att 
ha husdjur i Stockholm finns på Stockholms 
stads webbplats. Läs särskilt under rubriken Ditt 
ansvar. 
www.stockholm.se/ByggBo/dinbostad/Hus
djur/ 
 
Grannsamverkan 
Grannsamverkan behöver inte bara handla om 
inbrott. I Facebookgruppen Blåsippsbacken 
beskriver en medlem på Lappvidet den hjälp 
hon fick när luften gick ur hennes bildäck och 
riktar sitt tack till fina grannar. Vi är många som 
sänder tacksamma tankar till våra grannar, tror 
jag. Särskilt i dessa Covidtider. Ta tillfället i akt 
och lär känna dina grannar på höstens städdag! 
 
Nu blir det mörkt på kvällarna och tjuvarna trivs. 
Se till att det är upplyst omkring ditt hus.  Be 
grannen eller någon av kontaktpersonerna att 
hålla koll om du reser bort. Förvara inte nycklar, 
plånböcker mm i hallen. Och göm undan 
värdefulla saker – dock inte i frysen, sovrummet 
eller badrummet. Där letar tjuvarna enligt 
Polisen. Gör gärna en inventarieförteckning. 
Formulär finns på vår webbplats. Meddela oss i 
Grannsamverkangruppen om det händer något 
eller om du ser något misstänkt. 
 
Huvudkontaktperson: Aino Brock, hus nr 103 
Kontaktpersoner Lappvidet: 
Bonnie Lillehammer, hus nr 18 
Carina Trygg, hus nr 42 
Kontaktpersoner Ripvidet: 
Kenneth Franck, hur nr 21 
Katarina Ohayon-Landqvist, hus nr 91 
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SAMFÄLLIGHETSKUNSKAP 
Under denna rubrik kommer styrelsen i 
fortsättningen att ta upp egna iakttagelser eller 
påpekanden som kommit till styrelsen för att 
påminna om vad som gäller för oss alla. 
 

 
Bilkörning inom området  
Många har klagat på att bilarna kör för fort i 
området. Här kommer några påminnelser om 
vad som gäller. 
  
Hastigheten är begränsad till 10 km/t i bo-
stadskvarteren. Det finns skyltar vid upp-
farterna till Lappvidet och Ripvidet som talar om 
att hastighetsbegränsning råder. Att skyltarna 
står på samfällighetens område betyder inte att 
man kan strunta i dem – de har samma giltighet 
som skyltar på allmänna vägar.  
 

 Skylt med förbjuden infart  
betyder just förbjuden infart.  
 

 Blå riktningspil betyder att man 
ska köra i den riktning pilen pekar.  
 

 Parkeringsförbud betyder att par- 
kering är förbjuden utom på  
markerade platser.  

 
Detta borde alla som har körkort känna till.  
Samfällighetens område är inte laglöst land där 
man kan strunta i skyltar som man inte gillar. 
 
Sophantering 
År 2008 byggdes fem st moloker på samfällig-
hetens mark för gemensam sophantering. Vi 
använder f.n. två moloker för hushållsavfall, en 
molok vardera för matavfall och tidningar. 
Tömning sker en gång i veckan utom för 
tidningsmoloken och kostnaden ligger i avgiften 
till samfälligheten.  
 
Allt som står utanför molokerna hämtas 
inte. Var och en ansvarar för sitt avfall och 
hör det inte hemma i molokerna får man 
själv se till att det omhändertas, t.ex. i 
Lövsta 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Obs!  
Styrelsen har nya e-postadresser 
fr.o.m. den 19 september 
 
Spara denna information! 
 

Var vänlig vänd dig till respektive ansvarig i 
styrelsen med frågor, förslag etc. 
 
Ordförande 
Eva Zorn, hus nummer 40 
ordforande@blasippsbackensamf.se 
 
Kassör – avgifter/inbetalningar 
Linda Erdös Chalk, hus nummer 29 
kassor@blasippsbackensamf.se 
 
Information, Blåsippsbladet 
Aino Brock, hus nummer 103 
info@blasippsbackensamf.se 
 
Medlemsförteckning  
Alla ändringar till medlemsförteckningen 
skall informeras till mailadressen nedan eller 
direkt till ansvarig. 
David Johansson, hus nummer 95 
medlem@blasippsbackensamf.se 
 
Värme, VVS och el 
Andreas Karlsson, hus nummer 83 
varmevvsel@blasippsbackensamf.se  
 
Sophantering 
Eva Zorn, hus nummer 40 
sopor@blasippsbackensamf.se 
 
TV /Bredband/Hemsida 
David Johansson, hus nummer 95 
tvdatawebb@blasippsbackensamf.se 
 
Grönområden Ripvidet, garage, spolplatta 
Fati Azimi, hus nummer 69 
gronomraderip@blasippsbackensamf.se 
 
Grönområden Lappvidet, garage, lekyta 
Anita Brunell, hus nummer 36 
gronomradelapp@blasippsbackensamf.se 
 

 
 
 


