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Ordföranden 

 

Hej på er! 

 

Här kommer information från styrelsen som  fått in två nya och engagerade medlemmar i 

Lars Lengberg och Ulf Westerberg. Vi i styrelsen kommer att arbeta mer strategiskt i år 

och få ner många av idéerna och önskemålen på förbättringar både på papper och i 

konkret handling. Bl.a. kommer vi utöver våra styrelsemöten träffas en halvdag för att 

arbeta fram kommande behov för området.  

Vi är som ni redan vet igång med grannsamverkan där vi kommer arbeta och informera 

mer under våren. Ny hemsida är under produktion och den kommer att vara klar 28/2. 

Den ser vi lite som en nystart och vi kommer att vara fler som har olika ansvarsoråden 

på hemsidan så att den hålls aktuell, hela tiden. 

Så från styrelsen är vi mycket hoppfulla om ett kreativt 2013.  

 

Vi hörs och syns!  

 

/Björn Strid, LSV 51 strid74@hotmail.com, 0706-24 77 22  
 

 

Garage & parkeringsplatser 
 

Parkerings och garageproblemen ser ut att fortsätta, detta trots upprepade skrivelser om 

hur föreningens garage får användas. Styrelsen har ännu inte fått information från någon 

medlem, som hittills använt garaget till annat än förvaring av egen bil, om att man röjt 

ur garaget  och gjort plats för egen bil. Du som fortfarande förvarar annat än egen bil i 

garaget, kommer inom kort få en separat skrivelse i din brevlåda, om vad som gäller. 
 

 
Ekonomi - Medlemsavgift  
 

Medlemsavgiften till föreningen är även i år 5400 kr och betalas med 2700 kr den 31 

mars och 2700 kr den 30 september. Om ni önskar ha ett inbetalningskort för detta 

vänligen kontakta Annette Ebbeskog på telefon 0760-286597 eller via e-post 

nettan@ebbeskog.se 
 
Övrigt 

 
Bertil Gustavsson som varit engagerad i vår samfällighet under många år har önskemål om att ni 
kontaktar respektive ansvarig istället för honom. Självklart hjälper han gärna till, men önskar att ni 
tar direktkontakt istället. Här vill jag som ansvarig för Bellmansbladet be Bertil om ursäkt om att 

jag inte gått ut med information/Bellmansbladet tidigare. Det hade nämligen minskat kontakterna. 
/Björn Strid 
 

 
 

VÄND SIDA 
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Viktiga datum – Nästa städdag 

Lördag den 20 april blir nästa städdag där minst en person från varje hushåll ska delta. 300kr är 
kostnaden om ingen från hushållet kan delta. 
 

Sopstationer 

Vi har haft problem vid några sopstationer. Problemet har varit att den övre delen där 

locket sitter, sitter ihop med ett tvärsgående stag/stäng. Genom att vrida denna övre 

del, vrids även detta stag och problemet med att lägga i sin soppåse är borta. Pga. Att 

någon bara lade dit påsen på detta stag, trodde många medlemmar att sopstationen var 

full och lade då sina sopor utanför. Visst är det fantastiskt? 

   

 
Nuvarande Styrelse 2012/2013 i Bellmansringens Samfällighetsförening 

 
 

 

 
 

 
           

  
 

 
  

 Lagbasar 

               Lag 3, Marcus Gårdman har ersatts av  Erik Navarette. 
               Lag 6 Bertil Gustafsson har ersatts av Mats Näslund.  

  

 
 

 
 

              
     

 
 
 

 
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 75 070-492 87 44 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 

Ulf Westerberg Suppleant Lsv 151  076-3490541 ulf_westerberg@live.se 

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

Lars Lengberg Suppleant EV 66 647 60 90 070-66 44 299 lars@lengberg.se 

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 Erik  Navarette Lsv 99 646 50 15 Lsv 97-161 erik@bernerstenhus.se 

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 Mats  Näslund Bv 67 88 58 19 Bv 43-77 mats.näslund@bredband.net 

 Snöröjning/sandning, gräsklippning – Björn 

 Garage – Hasse 

 El & belysning – Gunnar 

 Vatten & Avlopp – Gunnar 

 Sophämtning – Hasse 

 Lagbasar – Hasse 

 Boendeförteckning – Björn & Anette 

 Hemsida – Lars 

 

 Bellmansbladet – Björn 

 Lekplatser – Annica 

 Parkeringsplatser – Hasse & Rossi 

 Vice ordförande – Hasse 

 Kassör – Anette 

 Sekreterare – Annica 

 Ordförande – Björn 

 

Mer information kommer inför 
lansering av nya hemsidan!  
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