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Höststädning 

I år ordnar vi höststädningen lördag 15e 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. Under 

förmiddagen är det också bara föreningens avfall som får läggas i containern!  Mer information kommer från respektive 

lagbas innan städdagen. 

 

Årsmötet 

Föreningens årsmöte hålls torsdag 20e 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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Parkeringsgruppen 

Under hösten kommer parkeringsgruppen att se över hur vi använder parkeringsplatserna inomhus, d.v.s. i garagen. 

Tanken är att försöka se hur vi kan utnyttja platserna på bästa sätt och man kommer bl.a. att besikta alla garage. 

 

Skötselgruppen 

På senaste årsmötet fick styrelsen i uppdrag att bilda en grupp med en representant från varje lagbasområde och med 

föreningens ordförande som sammankallande. 

Bakgrunden är att det finns många åsikter om hur vårt område ska skötas. Hur ofta ska snö skottas, när och var ska det 

sandas, när och hur ska gräset klippas, vilka regler gäller för nya byggnader på tomterna, vad gäller för häckar inom 

området, hur ska lekplatser skötas, plantering av blommor och buskar etc. etc. 

Vi behöver också prata ihop oss om vem som är bäst lämpad att göra jobbet. Ska vi anlita externa firmor, vad ansvarar 

lagen för på städdagen, finns det andra lösningar? 

Sent omsider har nu gruppen kommit igång och vi återkommer med förslagen från gruppen. 

 

Nya medlemmar 

Vi säger välkomna till David och Rola som köpt ett radhus på Bredängsvägen 43! 

 

Garageportar 

I samband med reparation av portar fick vi följande tips/uppmaning av Garageportexperten: Portarnas låskolvar tar 

stryk om man slår igen porten med kolvarna ute. Det är därför bäst om handtaget vrids till vänster innan porten stängs 

och sedan vrids ner och låses med porten stängd. 

 

Matavfall 

Projektet med hämtning av komposterbart matavfall har tagit lite längre tid än vi trodde. Men nu har vi fått kontakt 

med Stockholm Vatten igen efter semestrarna, så vi hoppas det inte dröjer länge innan de bruna kärlen finns på plats. 

 

Inbrott i garage - igen 

Tyvärr har det varit inbrott igen. Den här gången i två garage på Eksätravägen. Den ena porten blev totalförstörd och 

även om vi är försäkrade så innebär det en massa besvär, extra arbete och kostnader.  Låt oss hjälpas åt att hålla uppsikt 

på "konstigheter" och inte ha värdefulla saker i garagen. 

 


