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Blåsippsbladet april 2022 
Informationsblad för Blåsippsbackens Samfällighetsförening 

      http://www.blasippsbackensamf.se  

 

 
Årsstämman 2022 
På årsstämman deltog 30 medlemmar av 88 
varav 4 med fullmakt. 
 
Årsstämman beslutade att bifalla motion nr 1 
som handlade om att sätta upp hinder för att 
förhindra möjlighet att parkera på gräsytan mitt 
emot Blåsippsbacken 3-11. 
 

Årets vinst på 4198 kr överförs till fonden för 
underhåll. 
 
Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens 
förslag för beskäring av den växtlighet som vuxit 
sig för hög/stor på samfällighetens mark. Även 
styrelsens förslag om att konvertera 
belysningen i området till LED-lampor 
godkändes.  
 
Det beslutades att två nya farthinder ska 
införskaffas och monteras. Ett på uppfarten till  
Ripvidet och ett någonstans på Lappvidet. 
 
På grund av bristande intresse så kommer det 
inte att ordnas något 50-årsfirande av 
samfälligheten. Det finns möjlighet för 
respektive byalag/medlemmar att anordna eget 
firande t.ex. i samband med städdagarna. 
 
Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens 
förslag om stadgeändring av § 6 och § 10. Detta 
innebär att nya styrelseledamöter, ordförande 
och revisorer ska kunna väljas både vid 
ordinarie stämma och extrastämma. 

 
Samfällighetsavgäld 2022 
Samfällighetsavgälden förblir oförändrad på 
2800 kr/månad. För att underlätta kassörens 
arbete är det önskvärt att vi alla använder 
autogiro för betalning av avgälden i slutet av 
varje månad, exempelvis den 28:e för att 
säkerställa att det blir rätt alla månader på året 
(även februari). Det underlättar även för 
kassören om man anger sitt husnummer på 
meddelanderaden. 
 

Städdag den 7 maj 
Vårens städdag kommer äga rum lördagen den 
7 maj med start kl. 10.00. Samlingsplatser är 
som vanligt lekplatserna på Ripvidet och 
Lappvidet. Respektive byalag kommer med mer 
information längre fram. 
 

En container kommer att finnas uppställd på 
vändplanen och i den får endast 
trädgårdsavfall kastas. Annat avfall ska 
lämnas på Återvinningscentralen i Lövsta. 
 

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. 
 
Det är inte tillåtet att ladda elbilar i 
samfällighetens garage. 
 

Uppdatering av medlemsregistret 
Det är viktigt att vårt medlemsregister har 
aktuella uppgifter. Tänk därför på att meddela 
medlem@blasippsbackensamf.se om ni byter 
e-postadresser eller telefonnummer. 

 
F.d. ordförande har ordet 
Nio lärorika år 
Med dessa rader vill jag tacka för mig efter nio 
år i styrelsen, de sista sju som ordförande. 
Jag vill också tacka den styrelse som avlöstes i 
samband med föreningsstämman den 30 mars. 
Vi har haft ett mycket gott samarbete, delat på 
ansvarsområden och även lärt oss en hel del 
under resans gång. Det har för det mesta varit 
en rolig uppgift och vi har genom styrelsearbetet 
fått tillfälle att lära känna många av våra grannar 
som vi kanske annars inte skulle ha träffat. 
Tillsammans har vi ett välskött och attraktivt 
område, våra hus är eftertraktade och 
föreningen har inga skulder. 
 
Ordförandeklubban går nu vidare till Gabriel och 
jag och den gamla styrelsens önskar honom 
och den nyvalda styrelse allt gott för kommande 
mandatperiod. 
 
Eva Zorn f.d. ordförande 
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Spara denna information! 
 

Var vänlig vänd dig till respektive ansvarig i 
styrelsen med frågor, förslag etc. 

 
Ordförande 

Gabriel Ablahad, hus nr 61 
ordforande@blasippsbackensamf.se 
 
Kassör – avgifter/inbetalningar 

Elif Tutuncu, hus nr 51 
kassor@blasippsbackensamf.se 

 
Information, Blåsippsbladet 

Ansvarig: Peter Åkerström, hus nr 52 
info@blasippsbackensamf.se 
 
Medlemsförteckning  

Ansvarig: David Johansson, hus nr 95 
Skicka din uppdatering till e-postadressen 
nedan. 
medlem@blasippsbackensamf.se 
 
Värme, VVS och el 

Ansvarig: Andreas Karlsson, hus nr 83 
varmevvsel@blasippsbackensamf.se 

 
Sophantering 

Ansvarig: Gabriel Ablahad, hus nr 61 
sopor@blasippsbackensamf.se 
 
TV /Bredband/Hemsida 

Ansvarig: David Johansson, hus nr 95 
tvdataweb@blasippsbackensamf.se 
 
Grönområden Ripvidet, garage, spolplatta 

Ansvarig: Isho Lindgren, hus nr 45 
gronomraderip@blasippsbackensamf.se 
 
Grönområden Lappvidet, garage, lekyta 

Ansvarig: Anita Brunell, hus nr 36 
gronomradelapp@blasippsbackensamf.se 
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