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Ordföranden 
 
Hej på er! 
 
Hoppas att sommaren har varit bra. För oss flesta har den varit bra, men tyvärr har alltför många 
boende haft otrevliga inbrott i form av däcktjuvar. Vi har klarat oss länge i detta område utan 

någon större inbrottsvåg, men nu är det allvar. Över 20 hushåll är drabbade, vilket är så trist att 
jag inte finner ord. 
 
Nästa gång är det kanske min otur eller din, att få inbrott. Därför måste vi nu börja samarbeta 
betydligt bättre än kanske vad som någonsin gjorts i området. Grannsamverkan har funnits, och 
väcks nu till liv av Lars Lengberg, EV 66 (tack Lars). Att vi tar tag i de saker vi ser oavsett det 

gäller förbättringsåtgärder eller att engagera sig att ta en promenad kvällstid och kolla garage  
eller liknande. Mer engagemang helt enkelt. 

 
Fr.o.m. nu kan vi inte förvänta oss längre att en granne eller styrelse ska utföra det vi vill ha 
förbättrat. Fr.o.m. nu behöver vi alla kliva fram och bidra med det vi kan bidra med. Stort tack till  
er som engagerar er på olika sätt i föreningen med blomsterplanteringar, hängrännor, avlopp och 
styrelsearbete. Nu ska vi bli fler som hjälps åt och ni som känner på er att ni är snabba med 

klagomål, men själva sällan hjälper till, är extra välkomna att bidra. Ett bra sätt att visa intresse är 
att minst en representant från ditt hushåll kommer till årsmötet.  
 
Vi ses!  
 
/Björn Strid, LSV 51 strid74@hotmail.com, 0706-24 77 22  
 

 
 
Eksätravägen 32 – Bondesson  

 
Vi har bott här i över 35 år. Vid nästan varje årsmöte har det obebodda huset Eksätravägen 32 
varit uppe som en fråga. I början var det en jurist boende i området som var engagerad, dock  

utan resultat. För några år sedan tog Hans Gustavsson tag i frågan. Han har lagt ner ett stort 
arbete för att få ordning på det hela. I våras lyckades han få myndigheten att följa sina egna beslut 
och de lade ett förläggande på ägarna. Rättat till vad som avtalats. Nu har trädgården röjts och 
fasaden snyggats upp. 

  

Jag vill uppmärksamma Er på det stora arbete Hans lagt ner och det resultat som han uppnått i 

ärendet och ge Hans en stor eloge för detta. 
  

/Bertil Gustafsson f.d. ordföranden.   
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Medlemsavgift  

 

Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för perioden juli - december 2012. 2700 kr betalas in 
på föreningens Pg-konto 552245-3 senast 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 

      
Viktiga datum – Städdagar, årsmöte, motioner 

 
Vi påminner igen om höstens städdag som är den 27/10 och årsmötet den 25/10.  
Information inför dessa dagar kommer i er brevlåda när det närmar sig. Till städdagen tar vi in sex 
stycken containrar som ställs på samma platser som tidigare. Glöm inte att lämna in er motion på 
förslag om ni önskar förändring/förbättring. Sista dagen för detta är 15 september, dvs. drygt en 
vecka kvar för att det ska tas upp på årsmötet. 

 
Sopstationer 
Tvättning är utförd på samtliga stationer samt byte av säck på en. 
 
Garagen och parkering  

 Tisdag den 4 september kom arbetet igång med att montera brytskydd på garagen.  

 
Nuvarande Styrelse 2011/2012 i Bellmansringens Samfällighetsförening 

 
 

 

 
 

 
           

  
 

 
  
 Lagbasar 

 
 
 

              
     

 
 
 

 

 
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 

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  

 Snöröjning/sandning, gräsklippning – Bertil 

 Garage – Hasse 

 El & belysning – Gunnar 

 Vatten & Avlopp – Gunnar 

 Sophämtning – Hasse 

 Lagbasar – Hasse 

 Boendeförteckning – Björn & Anette 

 Hemsida – Annica 

 

 Bellmansbladet – Björn 

 Lekplatser – Annica 

 Parkeringsplatser – Hasse & Rossi 

 Vice ordförande – Hasse 

 Kassör – Anette 

 Sekreterare – Annica 

 Ordförande – Björn 

 

Vi ses på städdagen och årsmötet!  
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