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En väldigt märklig vår har nu övergått i sommar. Trots allt grönskar det vackert och värmen är förhoppningsvis 
snart åter.  

Vårstädning 
Tack alla som var med och gjorde fint i området!  Deltagandet var frivilligt, men vi upplevde ändå en god närvaro och 
det blev en härlig dag! 

Nya medlemmar 
Vi har fått ett antal nya medlemmar i föreningen under våren, ni är alla varmt välkomna till vårt fina område! 
Har ni några frågor om föreningen, området eller annat är ni välkomna att höra av er till styrelsen@bellmansringen.se 

Avloppen 
På grund av den pågående pandemin har arbetet med avloppen stannat av, men planeringen tillsammans med 
Stockholm Relining är pågående. Vi hoppas kunna påbörja reliningen under hösten. Vi ska även byta dagvattenledningar 
på en del ställen under våra gemensamma ytor, vi håller på att ta in offerter och det arbetet väntas komma igång efter 
sommaren. 

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 på styrelsen@bellmansringen.se om du vill vara med delta i arbetet med att förfina området. 

Avtal 
Vi vill såklart undvika att hamna i framtida avtalstvister, därför ålade årsmötet styrelsen att undersöka om det finns 
någon medlem i föreningen som har juridisk kompetens angående avtalsskrivning. Har du den kompetensen är du 
välkommen att höra av dig till styrelsen@bellmansringen.se.  

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. 

Till sist 
Sommar och semester brukar betyda ökad inbrottsrisk. För  att minska inbrottsrisken, be grannar tömma brevlådan, 
klippa gräs och titta till ert hus. 

Vi i styrelsen önskar alla medlemmar Glad midsommar och en riktigt 
härlig sommar! 

 


