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Ordföranden: 

Hej på er!  

Denna layout av Bellmansbladet är ett led i att modernisera och 

väcka mer intresse när bladet trillar ner i din brevlåda.  Den 

bygger på hur samfällighetens ”nya hemsida från februari ”  

Glad midsommar! 

 

/Björn 

Lekplatserna: 

Det flyttar in fler och fler småbarnsfamiljer i området vilket är       

jättekul! Som en följd av det har vi nu börjat rusta upp lekparkerna 

med gungor och lite andra nya leksaker. Den ena parken nere på 

Eksätravägen har fått 2 nya gungställningar nu under våren och 

som jagt tror blir väldigt poppis. Parken vid Bredängsvägen mitt i 

området kommer att få ny gungställning till hösten. Har ni egna 

idéer om hur vi ska rusta mer, så tveka inte att höra av er till mig. 

Styrelsen är öppen för förslag. Hör gärna med barnen själva om 

det är något de önskar i lekparkerna. Det är ju dem som ska ha 

roligt.  

Stort tack till er som ställt upp en helg för att få detta på plats åt 

alla barn. 

Annica Schöld 

Arbetsgrupp 50-års jubileum 

Nästa år firar samfälligheten 50 år. Detta tänkte vi fira och 

behöver en arbetsgrupp för detta. Vi har massor av förslag 

vad vi skulle kunna men låter denna grupp få arbeta fram en 

hel- eller halvdagsprogram. Vill du vara med i denna grupp? 

Mejla till styrelsen@bellmansringen.se 

 

Ekonomi 

Alla boende i området har betalat sin avgift och ekonomin är i 

ordning.  

 

Övrigt: 

Familjen Sabri på EV 120 vill vi lyfta fram som ett mycket gott 

exemplel på när en medlem ska bygga en mur och  redskaps-

bod/friggebod. De frågade styrelsen först innan de började 

bygga. Efter att vi diskuterat med familjen om placering av 

boden börjar de snart bygga. Vänligen meddela styrelsen när 

ni tänkt  bygga exempelsvis ett staket, mur eller friggebod 

som angränsar mot  gata. 

 

30st körsbärsträd? 

Styrelsen föreslår att samfälligheten planterar  ett  

30-tal träd runt om hela området som en inramning. 

Detta i ett led att knyta ihop området och få enlighet. 

Körsbärsträd är ett förslag. Vad tycker du? 

Mejla förslag till: styrelsen@bellmansringen.se 

Garage & p-platser 

Vi kommer ut med ett separat brev gällande tömning av de 

garage som anväds som förråd eller motsvarande. De det 

separata brevet/bladet. 

Hemsidan 

Gå gärna in på samfällighetens hemsida om du inte gjort det. 

Vi efterfrågar även sommarbilder att lägga upp där om du har 

några från området som skulle passa?  

www.bellmansringen.se 

 



För-
namn Efternamn Upp-

drag Adress Tel hem Tel mobil E-adress Ansvarsfördelning 

Björn Strid Ordf. Lsv 51 28 92 80 0706-24 77 22  strid74@hotmail.com 
Bellmansblad, snö, 
sand, gräs, boende 

förteckn. 
Annica Schöld Sekr. Ev 74 97 16 75 070-492 87 44  annica.schold@dalkia.se Lekplatser 

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

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

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

Gunnar Pettersson Leda. Ev 118 646 92 93 0706-75 16 56  gpev118@gmail.com Belysning, avlopp 

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

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

Nr Förnamn Efternamn Adress Telefon Ansvarsområde E-adress 
1 Peter Fredin Ev 82 0702-2117059 Ev 40-88  p.fredin@yahoo.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 
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Inkommande synpunkter från medlemmar: 

 Vi upprepar förbudet att slänga sitt eget skräp, grenar,  

kvistar, granar utanför egen tomt. Kör bort detta till Åter-

vinningscentralen på andra sidan Eksätravägen. 

 Duvor på Bredängsvägen drar till sig råttor. 

 Fiberkabel från Telia, kan detta vara aktuellt för dig? 

Ta kontakt med styrelsen! 

Avliden 

En av föreningens medlemmar som var med i star-

ten 1964 och byggde, Karl Wennberg har gått bort. 

Kalle var känd dels som styrelsemedlem för många 

år sedan, dels som en klok, glad och engagerad 

medlem. 

Vi riktar våra tankar till Kalles änka och barn. 

 


