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Det verkar som vintern gett upp för denna säsong… Det är snart dags att plocka fram utemöbler, grillar och 

andra somriga saker. Men låt vinterjackan hänga kvar i hallen lite till, för någon liten köldknäpp till får vi 

säkert uppleva innan det är vår på allvar! 

 

Vårstädning 

Årets vårstädning äger rum lördag den 16e april. Vi ägnar som vanligt förmiddagen åt att jobba med våra gemensamma 

ytor inom området, och sedan efter att vi bjudit på lunch kan man gå hem och fortsätta i sin egen trädgård om man vill. 

Mer information kommer från respektive lagbas innan städdagen. 

 

Dagvattenavloppen 

Som vi skrev om i förra Bellmansbladet pågår en första etapp med översyn av avloppen för dagvatten (regnvatten) för 

Eksätravägen 110 till Eksätravägen 124. Spolning och kartläggning är nu klar och vi vet status för alla rör och brunnar. 

Det mest akuta felet är en serviceledning under EV118 till EV124 som troligen aldrig fungerat. Ledningen är inte dragen 

enligt ritningarna och när man filmar ser man bara en kompakt mur med makadam. Svårt att veta med säkerhet, men 

troligtvis är det rester från bygget i mitten på sextiotalet. För att åtgärda felet pågår upphandling för att gräva en ny 

ledning från brunnen vid EV118 till närmaste gatubrunn. 

 

Avgift till föreningen 

Nu är det som vanligt dags att betala avgiften igen! Senast 31a mars ska inbetalningen på 2700 kr vara registrerad 

(beloppet är lägre om du hyr ut ditt garage genom styrelsens försorg!). 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!  

  

55 22 45 - 3 

Bellmansringens samfällighetsförening 

2700   00 
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E-postadresser 

Vi vill gärna uppdatera vårt medlemsregister så att det också innehåller e-postadresser till så många som möjligt. Detta 

gör det lätt för styrelsen att hålla kontakt med boende i området, och på sikt kan vi också t.ex. skicka faktura på 

medlemsavgiften via e-post till den som önskar. 

Ni som använder e-post får gärna kontakta vår kassör Annette på nettan@ebbeskog.se och berätta var ni bor och vilken 

e-postadress ni vill att vi ska använda. 

OBS! Adresserna används bara av styrelsen, lagbasar och liknande. De kommer inte att publiceras offentligt! 

OBS! Alla boende kommer förstås att hållas informerade i framtiden, även om man inte har någon e-postadress! 

 

Helge Sandström 

Nyligen avled en av våra medlemmar som var med och byggde sitt hus här 1965. Helge Sandstöm avled stilla i sitt hem i 

november 2015. Helge blev 90 år och var mycket uppskattad och omtyckt av sin omgivning. Han saknas närmast av sin 

fru, barn och barnbarn. 

 

Inbrott 

Tyvärr förekommer det fortfarande inbrott i vårt område emellanåt. Det är de gamla vanliga tipsen som gäller för att 

minska risken att just ni drabbas: 

• Säkra huset – inbrottsskyddade dörrar, bra lås, larm, et.c.. 

• Gör huset ”levande” – lampor som går på timer, grannar som tömmer post och skottar snö, m.m.. 

• Var uppmärksam – ett enkelt vänligt ”hej” om du möter en okänd, kan få en tjuv att känna sig iakttagen! 

 

 

 
Vi önskar en Glad Påsk! 


