
 

 

BELLMANSBLADET 
INFORMATION FRÅN STYRELSEN I BELLMANSRINGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

Bellmansbladet, september 2019 

 

Årsmötet 

Årsmöte i Bellmansringens samfällighetsförening anordnas torsdag 24:e oktober kl 19:00 i Slättgårdsskolans matsal. Vi i 

styrelsen är på plats redan vid 18:30, om man vill prata med oss utanför själva årsmötet. Kallelse kommer skickas ut 

separat.  

 

Motioner till årsmötet  

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

styrelsen@bellmansringen.se , eller lämna den till någon i styrelsen. En ”motion” 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 ni skriver vad ni faktiskt vill. Annars finns det inget som årsmötet kan säga ”ja” eller ”nej” till! 

 

Höststädningen 

Dags att göra fint i området inför hösten. Detta gör vi lördagen den 19:e oktober kl 9-12. Vi ägnar förmiddagen åt att 

fixa med våra gemensamma ytor och efter lunch får man fortsätta hemma i sin egen trädgård. Mer information kommer 

separat inför dagen. 

 

Är du intresserad av att deltaga i styrelsearbetet? 

Om du vill engagera dig lite extra i vår fina samfällighet är du välkommen att anmäla ditt intresse. Skicka ett mejl till 

Harriet som är sammankallande i valberedningen, Harriet.Fredin@inera.se 

 

Samfällighetsgrupp på Whats-App 

Vi har numera två grupper på WhatsApp, en för grannsamverkan (saker som rör trygghet, misstänkt brottslighet etc.) 

och en som rör samfälligheten i övrigt (kontakt med grannar, ställa frågor, låna redskap, köp/sälj etc). Ladda ner 

WhatsApp och skicka ett meddelande till Carolina Hernandez på 070-170 99 23 för att gå med i grupperna. 
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Återvinningskärlen 

Det har noterats att våra återvinningskärl blir överfulla. Vi vädjar till alla medlemmar att inte överfylla kärlen.  

               

Det har meddelats oss att överfyllda kärl inte kommer att tömmas. Vill vi ha kvar kärlen måste vi i händelse av fulla kärl 

använda oss av de allmänna återvinningsstationerna. 

 

Bilkörning i området 

Vi vädjar till alla medlemmar att köra så lite bil i området som möjligt. Om du måste köra in till ditt hus så kör SAKTA! 

Det står ofta bilar parkerade på våra vändplatser, dessa är inte avsedda att parkera på. Använd markerade platser för 

parkering. 

 

Bilder från området 

Vi efterlyser fina höstbilder från området som vi kan publicera på hemsidan. Har du några som du vill dela med dig av får 

du gärna mejla dem till styrelsen@bellmansringen.se 

 


