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Informationsblad för Blåsippsbackens 
Samfällighetsförening 
      http://www.blasippsbackensamf.se  

 

 
 
Städdagen 
Städdagen utfördes utan problem trots lite 

småregn men var som vanligt ett trevligt tillfälle 

att komma ut och umgås med grannar. 

 

Hjärtligt tack till byalagen som organiserade  

städdagen och till alla som ställde upp och  

jobbade.  

 
 

Garagen 
I föreningens stadgar (2017-03-15) § 19 
Nyttjande av samfällighetens garage stadgas 
följande: I samfällighetens 
anläggningstillgångar 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. 
 
Eftersom att det råder brist på 
parkeringsplatser på både Ripvidets och 
Lappvidets besöksparkeringar vore det 
önskvärt om medlemmar utnyttjar sina 
garageplatser samt se till att inte parkera bilar 
som inte används på besöksparkeringarna. 
Om situationen inte förbättras kan vi behöva se 
över möjligheten att anlita parkeringsbolag etc. 
 

Inbetalning av avgäld 
Varje månad är det flera som inte betalar in 
avgälden i tid vilket skapar onödigt extrajobb 
för kassören, ett tips är att ordna 

återkommande betalningar hos sin bank den 
27e varje månad. 
 
 

Uppdatering av medlemsregistret 
Det är viktigt att vårt medlemsregister har 
aktuella uppgifter. Tänk därför på att meddela 
ansvarig för medlemsförteckningen om ni byter 
e-postadresser eller telefonnummer. 
 
 

Informera vid större renoveringar 
Vid större renoveringar där vatten stängs 
av/tappas ur är det viktigt att informera 
styrelsens VVS-ansvarige i förväg för att 
underlätta vid eventuell felsökning. Det uppstår 
ibland problem i expansionskärlen i 
krypgrunderna vid renovering men kan vara 
lätt att åtgärda om man vet vad det beror på. 

 
 
 

Styrelsen önskar  

alla medlemmar en 

skön och avkopplande 

sommar! 
 
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  
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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 

 

mailto:medlem@blasippsbackensamf.se
mailto:varmevvsel@blasippsbackensamf.se
mailto:sopor@blasippsbackensamf.se
mailto:tvdataweb@blasippsbackensamf.se
mailto:gronomraderip@blasippsbackensamf.se
mailto:gronomradelapp@blasippsbackensamf.se

