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Äntligen är våren är i antågande efter en lång vinter, men nu börjar det så smått grönska i området!

Vårstädning
Årets vårstädning äger rum den lördagen den 13 april. Vi ägnar som vanligt förmiddagen åt att jobba med våra 
gemensamma ytor inom området, och sedan efter att det bjudits på lunch kan man gå hem och fortsätta i sin egen 
trädgård om man vill. Mer information delas ut till alla boende inför städdagen.’

Dags att betala avgiften
En påminnelse om att betala avgiften senast den 31: a mars. Avi har delats ut till alla hushåll. 

Borttagning av grus
Det har varit en lång vinter med stora temperaturvariationer, detta har gjort att det nu ligger stora mängder grus i 
området. Borttagning av grus är beställt till slutet av mars/början av april.

Fiber
Den största delen av arbetet med installation av fibernät för bredband i vårt område är klart. En del kompletteringar 
återstår, samtidigt som man arbetar vidare med inkopplingen av utrustningen i respektive hushåll. När vädret tillåter 
kommer man börja med återställning (asfaltering m.m.) inom vårt område

Avlopp
Vi har nyligen avslutat relining av rören under en huslänga på Eksätravägen. I närtid kommer vi inte att starta upp nya 
etapper, utan detta kommer att planeras in längre fram.

Bilkörning i området
Det är många barn som leker på våra vägar. Iakttag stor försiktighet och kör så lite bil som möjligt i området, och kör 
sakta! Det står ofta bilar parkerade på våra vändplatser, dessa är inte avsedda att parkera på. Använd markerade platser 
för parkering.
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Extrajobb i sommar?
Är du hemma och behöver en extra inkomst i sommar, så behöver samfälligheten två personer som kan hjälpa till med 
att klippa gräs/städa/utföra visst trädgårdsarbete. I första hand tänker vi oss ungdomar, men åldern spelar egentligen 
ingen roll så länge du är över 16 år. Period maj t.o.m. september. Skulle det passa Dig, ta kontakt med Bernt Rosén på 
0706-352093 alt. e-post bernt.rosen@gmail.com

Ordförande
Vår ordförande Lars Frid är just nu sjukskriven och deltar därför inte i arbetet i föreningen. Om ni vill ha kontakt med 
styrelsen finns våra kontaktuppgifter på hemsidan, eller så kan ni e-posta till styrelsen@bellmansringen.se.

Vi i styrelsen passar även på att önska alla medlemmar en Glad Påsk!


