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Nu är sommarperioden förbi för denna gång. Det blev en sommar med ”ömsom regn och ömsom sol” – hoppas 

ni haft det trevligt och avslappnande, vare sig ni varit här i Bredäng eller på annat håll! 

Höststädning 

I år ordnar vi höststädningen lördag 17e oktober. Vi ägnar som vanligt förmiddagen åt att jobba med våra gemensamma 

ytor inom området, och sedan efter lunchen kan man gå hem och fortsätta i sin egen trädgård om man vill. Mer 

information kommer från respektive lagbas innan städdagen. 

Årsmötet 

Föreningens årsmöte hålls torsdag 22a oktober kl 19:00 i Slättgårdsskolans matsal. Styrelsen finns där från kl 18:30 om 

ni vill prata med oss. Välkomna dit om ni vill veta vad som är på gång inom vårt område – och om ni vill vara med och 

påverka förstås!  

Motioner 

Om ni vill lämna en motion inför årsmötet ska det göras senast 15e september. Lättast är att e-posta motionen till 

styrelsen@bellmansringen.se, eller lämna den till någon i styrelsen. 

Vad är då en motion? Det är ett förslag som ni som boende kan lämna till årsmötet, så bestämmer mötet om ert förslag 

kommer genomföras eller inte. Viktigt att det finns ett tydligt ”yrkande” – att man säger vad man faktiskt vill. ”Jag tycker 

garagen är fula” är alltså ingen korrekt motion, medan ”jag tycker garagen borde målas gröna” kan vara det. Motioner 

ska inte heller gälla enskilda ärenden, som t.ex. ”jag tycker att handtaget på mitt garage borde lagas”. 

Avgift till föreningen 

Det är snart dags att betala avgiften igen! Senast 30e september ska inbetalningen på 2700 kr vara registrerad. Se 

inbetalningskort längst ner på bladet. TIPS! De flesta Internetbanker låter dig registrera en stående halvårsvis överföring 

– så behöver ni inte riskera att glömma bort betalningen!  
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BELLMANSBLADET 
Belysning 

Som vi tidigare berättat, ska alla belysningsstolpar i området få nya armaturer (alltså själva 

”lampan” som sitter längst upp). Nu har det provmonterats 5 st olika armaturer inom vårt 

område (stolparna är numrerade enligt nedan) :  

1. Vid Eksätravägen 50 

2. Vid Eksätravägen 72 

3. Vid Bredängsvägen 59 

4. Vid Bredängsvägen 65 

5. Vid Bredängsvägen 71 

Vi vill gärna ha in era åsikter om de olika armaturerna. Ta en sen kvällspromenad så får ni se hur de lyser! Vilken/vilka 

tycker ni är bäst? Rangordna dem 1-3, och berätta gärna om ni har övriga synpunkter också. E-posta till 

styrelsen@bellmansringen.se eller skriv på en lapp och lämna till någon i styrelsen. Vi vill gärna ha era åsikter senast 15e 

september, så vi kan gå vidare med projektet och få de nya armaturerna på plats så snart det går. 

Nya medlemmar 

Vi säger välkomna till Richard på LSV65 samt till Linda och Stefan på LSV63 som är nyinflyttade i vårt område! 

Garagetrösklar 

Vi vet att vissa garage har dåliga trösklar, som blivit rostiga och trasiga med åren. Är de alltför dåliga måste de bytas ut. 

Kontakta Hasse (tel 0703-43 69 01, e-post hasseg.gustavsson@comhem.se) om ni tycker att er garagetröskel är dålig, så 

kan vi bedöma om den behöver bytas. 

Grovsopor 

Som ni vet finns det behållare för en del returförpackningar (tidningar, glas, metall) inom området. Men dessa kärl får 

INTE användas för diverse övriga grovsopor! Så allt annat i skräpväg får ni lämna vid andra återvinningstationer, eller vid 

ÅVC Sätra (som bara ligger ett par hundra meter härifrån!). 

 

Vi önskar en trevlig höst! 


