
Ordföranden 

Hej  igen!  

Mitt budskap denna gång är önskemålet om att vi får några in             

intresseanmälningar för att hjälpa till kring områdets 50-års jubileumet 

nästa år?  Jag tror det skulle kunna bli riktigt trevligt. Något som kan 

vara ett steg i att vi blir ännu mer varsamma och delaktiga med 

varandra. Jag tycker att vi redan är bra och att vi kan bli lite bättre. 

Sedan vill jag tacka för denna period som ordförande. Min tid kommer 

inte räcka till from det nya året och därmed blir det naturligt att lämna 

över. Dessutom är det dags för en ordförande med bättre struktur och 

prioriteringsförmåga gällande Samfälligheten. Det är mer jobb än vad 

man kan tro. Må gott! 

/Björn Strid 

Lekplatserna 

Vi har fyllt på sand i sandlådorna vid Eksätravägen. Om ni har           

önskemål om förbättringar gällande lekplatserna, hör av er till Annica 

Schöld. De kan då komma att genomföras till våren. Vi har en plan för 

förbättringar och är alltid öppna för förslag. 

Ekonomi 

Det är nu dags att betala medlemsavgiften för perioden juli-

december. Sista dagen för inbetalning är den 30 september och 

beloppet är som tidigare 2700 kr. Inbetalningskort delas ut i 

samband med detta Bellmansblad. 

Med vänliga hälsningar 

Anette    

Dämpa farten i området 

Flertalet bilar har kört för snabbt inne i området när de varit 

inne och lämnat av eller hämtat. Vi tänker främst på infarten 

vid Eksätravägen 122. Känslan från de boende där har varit 

att: -Snart blir ett barn påkört.  

 

Vi kommer ta fram fler skyltar och anordna gupp. Förslag om 

att vi köper in gupp/hinder som går att flytta/ta bort har in-

kommit och det ska vi undersöka. Sedan  vill vi be er som ser 

bilar som kör för fort i området, att säga till direkt till bilföra-

ren om det är möjligt. Det kan du göra genom att ha en ton 

som är neutral och faktabaserad. Ta gärna registreringsnum-

mer också. 

Garage & p-platser 

Flertalet boende som har använt garagen som förråd har nu börjat 

tömma dem. Stort tack för det. Till de som ännu inte gjort detta, gör 

det. 

Det är Samfälligheten som äger garagen, och i ett garage ska det stå 

fordon. Denna punkt är avgörande för att vi ska slippa ta in             

parkeringsbolag i området. Då 26st garage har annat än sin bil/

motorcykel där. Tänk på att förtydliga för nya köpare/mäklare i     

samband med försäljning så att inte köparna blir vilseledda. Vi i     

styrelsen kan inte ta dessa diskussioner år ut och år in.  

Hemsidan 

Tack för all positiv feedback vi fått för den nya hemsidan från 

februari. Det är från hemsidan vi lånat färgerna för detta ny-

hetsbrev. www.bellmansringen.se 

Viktiga datum: Städdag, Årsmöte, Avgift! 

Motion till årsmötet: 15 september 

Avgift till samfälligheten: 30 september 

Städdag: 19 oktober 

Årsmöte: 24 oktober 

Nr 4  2012/2013 



Förnamn Efternamn Uppdrag 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, 
Parkeringsplats 

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 

Lagbasar 2012/2013 

Styrelsen 2012/2013 

Arbetsgrupp 50-års jubileum 

Nästa år firar samfälligheten 50 år. Detta tänkte vi fira och behöver därför en arbetsgrupp för detta genomförande. Vi har massor av     

förslag vad vi skulle kunna göra, men låter denna grupp få arbeta fram en hel- eller halvdagsprogram. Vill du vara med i denna grupp?       

Vi i styrelsen kommer att stötta men vi har inte möjlighet att driva detta projekt.  

 

Mejla till styrelsen@bellmansringen.se 

Övrigt 

 Vi ser gärna att du som medlem funderar på om du kan tänka dig ett styrelsearbete av något slag? Hör av dig så att vi hjälper   

 valberedningen med förslag. Styrelsen är nu mycket bra sammansatt och ett par nya röster i gruppen skulle göra gott. 

 Har du bilder från området som du tagit under året och som skulle kunna visas på hemsidan? Mejla gärna in dem, så blir  

 hemsidan mer levande. 

 Har du förslag på förbättringar av informationen som ges i Bellmansbladet/hemsidan, hör gärna av dig.  

 

Skriv in i din kalender de viktiga datumen!  

Vi ses på städdagen och årsmötet! 
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