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Laddplatser för el-bilar
Frågan om laddplatser för el-bilar har diskuterats länge och ett hinder har varit att det behövs en ändring i  
Lantmäteriförrättningen. Denna pågår nu och ett beslut är nära. När vi fått beslutet kan vi påbörja arbetet 
med att ta in, och utvärdera, offerter på olika laddstationer så vi sedan kan erbjuda detta till boende med el-
bilar.

Elektronisk informationstavla i våra entréer
För att på ett smidigt sätt nå ut med information till alla boende tittar vi nu på
olika elektroniska informationstavlor. Tanken är att placera en tavla i varje hus, i
entrén. Det skall också vara möjligt att via tavlan boka gästlägenheten. 

Lägre hastighet i området
Styrelsen har begärt att Samfälligheten skall titta på möjligheten att få ner hastigheten i vårt område. 
Hastigheten är idag 30 km/tim men den upplevs av många som för hög, då det är skymd sikt och bilar 
parkerade längs vägen. 

Styrelsen söker partners och nya ledamöter
Med partners menar vi dig som kan ställa upp någon gång per år, med att ordna någon trevlig aktivitet för 
stora eller för de små. Det kanske inte är det optimala tillfället att göra detta nu i Coronatider men vi vill får 
kontakt med er som har idéer och tid att organisera dem så kanske vi kan har något trevligt på gång när livet
återgår till det normala. Maila till blasippanbrf@gmail.com och presentera din idé, eller vad du kan hjälpa till 
med.
Om drygt 5 månader är det dags för årsstämman, då vi utser ledamöter till styrelsen. 
Vi har behov av fler personer som vill jobba i styrelsen. 
Är du intresserad, men saknar erfarenhet och därför tvekar? Då finns möjligheten att väljas in som 
Suppleant. 
Vår nuvarande revisor kommer att lämna sitt uppdrag vid stämman så den rollen behöver vi också fylla.
Är du intresserad av styrelsearbete eller uppdraget som revisor, maila till: 
valberedning.blasippan@gmail.com och anmäl ditt intresse.
 

Vi önskar er alla en Trevlig Sommar!

Med vänliga hälsningar, 
Styrelsen 

Vill ni nå styrelsen, gör ni detta som vanligt via blasippanbrf@gmail.com. 
Nu under sommarmånaderna kan svarstiden bli lite längre.
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