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Laddning av elbilar i garagen är inte 
tillåtet 

Det är inte tillåtet att ladda elbilar i våra 
garage. Orsakerna är två: Brandrisken och 
att det för närvarande inte finns någon 
lösning på hur den som laddar sin bil ska 
debiteras för kostnaden.  
 
 
Styrelsen har fått förfrågningar om laddning av 
elbilar och om det är tillåtet att installera laddbox 
i garaget. Det är för närvarande inte tillåtet 
eftersom vårt elnät inte har kapacitet för en 
sådan belastning. Dessutom kräver installation 
av laddinfrastruktur ett nytt anläggningsbeslut.  
 
Hittills har Lantmäteriet varit ovilligt att tillåta 
ändring i anläggningsbeslutet av detta skäl men 
nu börjar berörda myndigheter (Lantmäteriet, 
Energimyndigheten, Boverket) se mer positivt 
på frågan.  
 
Ytterligare problem som måste lösas är hur den 
som faktiskt laddar sin bil också kan debiteras 
för det uttag av el som görs. Områdets 
elförsörjning bekostas idag gemensamt av alla 
medlemmar via avgälden.  
 
Det är glädjande att flera myndigheter nu inser 
att vill man ha en övergång till grön trafik så är 
en förutsättning att elbilar kan laddas i närheten 
av bostaden. Att ändra anläggningsbeslutet och 
att uppgradera områdets elförsörjning är 
kostsamma investeringar och dessutom krävs 
ett stämmobeslut. Styrelsen följer utvecklingen 
noga. 
  

 

 

Garagen 

Alla borde nu veta att garagen är en gemensamt 
ägd tillgång, d.v.s. det är föreningen som äger 
garagen. Alla medlemmar i föreningen dispone-
rar ett garage. När en garagevägg eller en 
garageport blir påkörd gäller följande: är ska-
degöraren känd kan skadan regleras mellan de 
föreningsmedlemmar som berörs. Skadegö-
rarens hemförsäkring gäller i ett sådant fall. Är 
skadegöraren inte känd får föreningens med-
lemmar stå för kostnaden. Tre skadade 
garageportar kostade 55 000 kr sist vi hade 
skador och dessa pengar belastar samfällig-
hetens budget. 

 
Motionera till årsstämman senast 
den 31 december! 
Motioner till årsstämman i mars 2022 ska vara 
ordföranden/styrelsen tillhanda senast den 31 
december i år Motioner inkomna därefter kan i 
enlighet med stadgarna inte behandlas 
 
 
Tack! 
Tack för alla goda arbetsinsatser under 2021. 
Ett särskilt tack till Byalagen som organiserar 
våra städdagar och till ungdomarna från 
Lappvidet som organiserar containern under 
städdagarna.  
 

God Jul och Gott Nytt år 
Önskar styrelsen! 

 

 
 
 



Sopor och avfall 
Styrelsen påminner regelbundet om sopor och 
avfall. Det som är för stort för att kastas i 
moloken ska inte parkeras intill molokerna. 
Stockholm avfall hämtar bara det som finns 
i molokerna – aldrig det som står bredvid. 
Det är heller inte lämpligt att kasta mediciner 
vare sig i molokerna eller utanför. Överblivna 
mediciner kan lämnas in på apotek. Att kasta 
matavfall i molokerna för hushållsavfall blir i 
längden dyrt, eftersom hushållsavfallet betalar 
vi efter vikt. Matavfallet i kompostmoloken 
hämtas utan kostnad och blir till värme för oss 
alla. 

Blåsippsbackens samfällighet 50 år 

Intresset för att fira detta jubileum verkar vara 
mycket begränsat eftersom ingen hittills anmält  
intresse att ingå i en grupp, som kan förbereda 
ett sådant firande. Vi gör nu ett nytt upprop 
men om medlemmarna inte har något intresse 
av att manifestera tilldragelsen så låter vi det 
vara. Intresse anmäls till 
info@blasippsbackensamf.se   

Uppdatering av medlemsregistret 
Har ni ändrat telefonnummer eller e-post-
adress? Glöm då ej att uppdatera uppgifterna till 
vår medlemsförteckning.  
Skicka uppdateringarna till  
medlem@blasippsbackensamf.se 
 
Krypgrundsbesiktningen  
Årets krypgrundsbesiktning genomfördes i bör-
jan av november och medförde inga graverande 
anmärkningar. 
 
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@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 ska 
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 
tvdataweb@blasippsbackensamf.se 
 
Grönområden Ripvidet, garage 
Fati Azimi, hus nummer 69 
gronomraderip@blasippsbackensamf.se 
 
Grönområden Lappvidet, garage, lekyta 
Anita Brunell, hus nummer 36 
goronomradelapp@blasippsbackensamf.se 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


