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Spara denna information!

Höststädning lördagen den 24
september
Välkommen till höststädning lördagen den 24
september med start kl. 10. Det blir en dag då
vi inte bara gemensamt ordnar fint i vår
närmiljö utan också får tillfälle att umgås
tillsammans och lära känna varandra. Våra
byalag ansvarar 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, alltså inga
sopsäckar m.m. Observera att samfällighetens
gemensamma avfall prioriteras. Detta innebär
att privat trädgårdsavfall får läggas i
containern först när städdagen är slut. För
övrigt avfall hänvisar styrelsen till
återvinningscentralen i Lövsta.

Växtlighet utanför tomterna

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

Växtlighet som hänger ut från tomterna mot
områdets vägar ska tuktas så att behörig trafik
inte hindras eller orsakar skador på fordon.

Sophantering

Släpvagnsparkeringen på Lappvidet

TV /Bredband/Hemsida

Inför vinterns snöröjning: Kom ihåg att flytta
släpvagnarna till sidan så att röjd snö enkelt
kan tippas.

Ansvarig: David Johansson, hus nr 95
tvdataweb@blasippsbackensamf.se

Motioner till årsstämma
Motioner till årsstämman 2023 ska enligt
stadgarna vara styrelsen tillhanda senast
den 31 december 2022.

Ansvarig: Gabriel Ablahad, hus nr 61
sopor@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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