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Bellmansbladet, mars 2020 

En mild vinter, en tidig men konstig vår har nu kommit till oss, det knoppas i vårt fina område! 
 

Vårstädning 
Årets vårstädning är planerad till den 18:e april. I nuläget så tänker vi att vi genomför städningen men med lite 
ändringar.  
 
Vi ägnar som vanligt förmiddagen åt att jobba med våra gemensamma ytor inom området, och sedan kan man gå hem 
och fortsätta i sin egen trädgård om man vill.  
 
Ingen gemensam lunch, vi skippar all hantering av gemensam mat och dryck.  
 
Städdagen är frivillig i år, vill man av ålder, sjukdomsrisk eller oro stanna hemma så gör man det. Ingen debitering för 
uteblivet deltagande kommer att ske, oavsett anledning. 
 
Känner man minsta tecken på sjukdom ska man inte deltaga. 
 
Skulle läget förändras beträffande uppmaningar från myndigheter kan upplägget komma att ändras, i så fall kommer 
information i brevlådorna och på hemsidan. 
 

Nya medlemmar 
Vi har fått ett antal nya medlemmar i föreningen, ni är alla varmt välkomna till vårt fina område! 
 

Bilder från området. 
Ni får väldigt gärna ta bilder i området, vi efterlyser fina vårbilder till hemsidan. Meja till styrelsen@bellmansringen.se 
 

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

Avloppen 
Arbetet med avloppen har legat i träda en tid, men nu är det dags att återuppta arbetet med relining av 
spillvattenledningarna. Vi har planerat att resterande 33 längor ska relinas under en tidsperiod på tre år. Det betyder 11 
längor/år och i vilken ordning detta ska ske får vi återkomma till. Det är en bedömning som entreprenören gör.  
 

Skötselrådet 
Skötselrådet söker en ny medlem, är du intresserad av att vara med och förfina området är du välkommen att höra av 
dig. Kontakta styrelsen om du är intresserad.  
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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. 
 
 
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 
 

Till sist 
Glöm inte att ta hand om varandra lite extra i dessa tider! 
 

 

 

Vi i styrelsen önskar alla medlemmar en Glad Påsk! 

 

 


