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Nummer 1. 2012        Bredäng 120316 
 
 

                     Ordföranden 

Äntligen kommer våren allt närmare och snart kommer vi att ses och träffas oftare. Vi i styrelsen 
vill hälsa alla nyinflyttade varmt välkomna och då det sker en generationsväxling i området nu så 
gäller denna hälsning väldigt många familjer.  
 
Vi i styrelsen har funnit våra roller och rutinerna börjar nu sitta. Vi gör en hel del framsteg och 
självklart har vi en del utmaningar. Gällande vår hemsida så är det ett exempel på utmaning som 
vi nu arbetar på att lösa då arbetsgruppen för denna har upphört. Vi arbetar nu med att ta fram en 

ny arbetsgrupp som driver och genomför de förändringar som behövs. Bl.a. att det ska vara enkelt 
att kommunicera med er. 
 
Precis som vi i styrelsen behöver driva våra frågor vill jag be er driva era frågor mot/med oss.  
Får ni inte svar eller att det drar ut på tiden, på oss igen och ge inte upp. Ibland kan en fråga 
hamna mellan stolarna och då behöver ni påminna oss om det på nytt.  

 

/Björn Strid, LSV 51  
 
 
Dags att betala medlemsavgift  
Den 30 mars är det dags att betala medlemsavgiften till föreningen. 2.700:- betalas till föreningens 
pg-konto 55 22 45-3. Om ni önskar separat inbetalningskort, vänligen kontakta Annette Ebbeskog, 

0760-28 65 97. För de medlemmar som har garagelån att betala kommer separat brev ang. belopp 
m.m. i er brevlåda. 
 
Viktiga datum – Städdagar, årsmöte 
Vårens städdag blir den 28/4. Höstens städdag är den 27/10 och årsmötet den 25/10. 
Information inför dessa dagar kommer i er brevlåda när det närmar sig.  
 

Ekonomi 
Vår ekonomi är god och vi ser till att börja planera upp kommande kostnader för underhåll och 

förbättringar. Vi ser nu till att budgetera bl.a. över belysning där det behövs bytas ut, 
garageförbättringar av tak, hängrännor. Vi har nu i dagarna också löst de sista kostnaderna av vårt 
lån på garageportarna som var på 23.300kr.  
 

Underhåll av avlopp 
Vi kommer att budgetera in översyn av underhåll av avloppen i området och dessa kommer att ses 
över med kamera och spolas. Om vi gör detta vart femte år så fortsätter vi en rutin som påbörjats 
för ca 10 år sedan och kan komma att bespara oss överraskande kostnader och besvär. Mest 
troligt är att vi genomför detta innan sommaren. Förslaget togs upp av Hans Barrstam, LSV 47, 
och det tackar vi för.  
 

 
 
 

                 VÄND SIDA 
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Garagen och parkering  

Ni ska veta att detta är en huvudfråga varje möte och utmaningen ligger i att området inte har 
plats för hur många bilar som helst. Separat bilaga kommer gällande denna punkt.  
 
Förändring i styrelsen 
Ersättare Sylvia Navarrete lämnar styrelsen och vi vill tacka henne för den tid som hon var med.    
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Nuvarande Styrelse 2011/2012 i Bellmansringens Samfällighetsförening 
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Arbetsfördelning - Styrelse 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Förnamn Efternamn Uppdrag Adress Tel hem Tel mobil E-adress 

Björn Strid Ordförande Lsv 51 28 92 80 0706-24 77 22 strid74@hotmail.com  

Annica Schöld Sekreterare Ev 74 97 16 75 0708-30 97 27 annica.schold@dalkia.se  

Hans Gustavsson V Ordf. Ev 16 97 27 74 0703-43 69 01 hasseg.gustavsson@comhem.se 

Anette  Ebbeskog Kassör BV 107 722 48 21 0760-286597 nettan@ebbeskog.se 

Bertil Gustafsson Ledamot Bv 77 646 78 16 0707-18 41 19 eling@comhem.se 

Gunnar Pettersson Ledamot Ev 118 646 92 93 0706-75 16 56 gpev118@gmail.com  

Resul Yetim Ersättare Ev 92 710 52 94 0739-80 05 83 rossi@comhem.se 

Nr Förnamn Efternamn Adress Tel hem Ansvarsområde E-adress 

1 Robert Klingryd Ev 56 464 80 64 Ev 40-88 robert_klingryd@hotmail.se 

2 Tommy Westphal Ev 26 645 82 49 Ev 12-38, 90-124 tommy.westphal@hotmail.com 

3 Marcus Gårdman Lsv 121 646 88 13 Lsv 97-161 marcus.gardman@mmedu.net  

4 Peter Ekström Lsv 67 18 80 18 Lsv 35-95 peter.ekstrom6@comhem.se  

5 Peter  Axelsson Bv 85 97 43 63 Bv 83-117 peter-axelsson@bredband.net 

6 Bertil Gustavsson Bv 77 646 78 16 Bv 43-77 eling@comhem.se  

Konstutställning EV 98 31/3 

Efter fyrtiosju år på Eksätravägen 98 är det nu dags att flytta. Vi tänkte celebrera med visning av 
tavlor, egenhändigt målade. Alltså Konstutställning med kaffe o bulle lördag den 31:a mars kl. 
12.00 – 17.00, i vårt radhus K 45. 
 
Välkommen önskar  
Nils-Erik och Sonia Svensson 
 

 Snöröjning/sandning, gräsklippning – Bertil 

 Garage – Hasse 

 El & belysning – Gunnar 

 Vatten & Avlopp – Gunnar 

 Sophämtning – Hasse 

 Lagbasar – Hasse 

 Boendeförteckning – Björn & Anette 

 Hemsida – Vakant 

 

 Bellmansbladet – Björn 

 Lekplatser – Annica 

 Parkeringsplatser – Hasse & Rossi 

 Vice ordförande – Hasse 

 Kassör – Anette 

 Sekreterare – Annica 

 Ordförande – Björn 
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