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Nu har sommaren äntligen kommit – även om den på klassiskt svenskt vis hittills bestått av 

ömsom sol, ömsom regn…  Vi håller tummarna för mer sol och hoppas att vi alla i 

Bellmansringen får en skön och avkopplande sommar! 

M V H Styrelsen 

 

När du reser bort i sommar… 

 

..hoppas vi att tjuven inte kommer på besök! Gör det du kan för att undvika sådana tråkigheter. Se till att huset ser lite 

bebott ut – timerstyrda (LED)-lampor i några fönster, inte överfull brevlåda, inte halvmeterhögt gräs… (be dina grannar 

om hjälp om det behövs!) Och skulle tjuven ändå försöka, se till att ha ordentliga lås på dörrar och fönster och kanske 

ett larm. Och skulle tjuven ändå komma in – se till att det inte finns något värdefullt att stjäla! 

Tänk också på de saker du har utomhus, som ex.vis cyklar! Det har tyvärr försvunnit cyklar nyligen i vårt område. 

Belysning i området 

Vi i styrelsen arbetar just nu för att byta ut all belysning i området till moderna, ljusstarka, strömsnåla och hållbara LED-

armaturer. Stolparna blir kvar som idag, men armaturen i toppen av varje stolpe byts ut. Vi har bett två olika företag 

provmontera ett par olika armaturer så vi får se dem i verkligheten – hur de ser ut, och framför allt hur de lyser. När 

provarmaturerna är på plats (förhoppningsvis under juni) kommer vi gå ut med information till alla medlemmar om var 

de nya lamporna sitter, och också ge alla möjlighet att tycka till. Först efter sommaren tar vi det slutliga beslutet om 

vilken leverantör och vilken armatur som blir aktuell. 

Nya medlemmar 

 

Vi hälsar några nya medlemmar välkomna till vårt område! 

• Rickard och Erika på Lilla Sällskapets väg 105 

• Sebastian med familj på Bredängsvägen 49 

Parkeringstillstånd 

 

Som alla säkert vet är de nya rutinerna kring parkeringstillstånd igång nu. Det är viktigt att P-

tillstånd alltid används i bilar som parkeras på våra parkeringsrutor, och att tillståndet skall vara 

placerat innanför bilens vindruta, fullt avläsbart utifrån! Om tillståndet inte syns ordentligt kan Q-

Park utfärda P-böter. 
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Mer om samfälligheten 

 

Vi har tidigare skrivit om vår gemensamma anläggning (samfällighet) med grönområden, vägar, parkeringar, och 

belysning. Den stora delen av samfälligheten finns under mark, nämligen för vatten och avlopp, men det återkommer vi 

till. Den här gången får det bli en beskrivning av lekparker och anläggningar för att samla upp våra hushållssopor. 

Lekparker 

 

Det är glädjande med alla barn och att det ständigt flyttar in småbarnsfamiljer i vårt område.  Inom vårt område finns 

sex stycken lekparker. Två vid infarten från Lilla Sällskapets väg, två i området mot Eksätravägen och två ganska centralt 

i området. I hörnet Eksätravägen/Bredängsvägen finns en bollplan som också ingår i vår samfällighet. Den gungställning 

som finns vid parkvägen står på kommunens mark och tillhör alltså inte oss. Lekparkerna behöver underhållas för att 

barnen ska trivas och tycka det är kul, men barnen ska också kunna leka utan risk för skador. Vi behöver därför 

kontrollera säkerheten med jämna mellanrum så att ingen skadar sig. 

 

En av lekparkerna vid Eksätravägen 

Hushållssopor 

 

De "sopstationer" som finns inom området ingår i vår samfällighet. Det finns två vid infarten från Lilla Sällskapets väg, 

tre vid infarterna från Bredängsvägen och två vid infarterna från Eksätravägen. Några är nedgrävda i marken och några – 

där det inte gick gräva – är placerade på marken. Tidigare hade varje radhus egen soptunna och fick faktura från 

kommunen för tömning, men för några år sedan vägrade sopbilarna köra in i området och vi fick bekosta gemensamma 

sopstationer. Det innebär också att avgiften för tömningen nu betalas av föreningen och ingår i avgiften som du betalar 

till Bellmansringens samfällighetsförening. Stationerna för tidningar, glas och metall ingår inte i vår samfällighet. 

 

 


