
 

 

BELLMANSBLADET 
INFORMATION FRÅN STYRELSEN I BELLMANSRINGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

Bellmansbladet, september 2020 

Först och främst vill vi hälsa alla nyinflyttade välkomna till området! 
 

Årsmötet 
Årsmöte i Bellmansringens samfällighetsförening anordnas torsdag 22:e oktober kl 19:00. Då det brunnit i 
Slättgårdsskolan kan vi såklart inte vara där i år. Och då mötesläget är osäkert i och med Covid-19 pandemin så 
undersöker styrelsen olika möjligheter att hålla stämman. Vi återkommer med mer information i kallelsen som 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. 

 

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. Kontakta 
valberedningen om du är intresserad. 

 

Höstens städdag 
Dags att göra fint i området inför hösten. Detta gör vi lördagen den 17:e oktober kl 9-12. Vi ägnar förmiddagen åt att 
fixa med våra gemensamma ytor. Pga pandemin kommer ingen gemensam lunch att anordnas. Mer info kommer i 
inbjudan. 

 

Hjälp till att hålla området fint och attraktivt 
Vi har i många avseenden ett väldigt fint område, och så vill vi ha det även i framtiden. Vi i styrelsen har ansvaret för att 
de gemensamma ytorna underhålls. Men vi har alla ett gemensamt ansvar att se till att våra respektive tomter sköts om. 
Ett välskött område skapar trivsel och i ett väl omhändertaget område tenderar nedskräpning och skadegörelse att 
minska och därmed blir området mer attraktivt att bo i. Vi vill härmed vädja till alla medlemmar att se över och hålla 
efter sina tomter. 
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Avlopp- och dagvattenledningar 
Det var tänkt att religningen av avloppsledningarna skulle ha inletts i våras, men på grund Covid-19 pandemin fick det 
arbetet skjutas upp. Nu har vi tagit upp tråden och Stockholm Religning har ålagts att ta fram en tidplan för hur arbetet 
ska fortskrida. Vi kommer även under hösten att gräva och byta en del dagvattenledningar. En av huvudledningarna 
mellan BV97 och LSV97 ner till kommunens anslutningspunkt vid gångvägen nedanför BV59. Den ska bytas och det 
kommer såklart påverka framkomligheten i backen. Vi manar till försiktighet när arbetet kommit igång. 

 

Återvinningskärlen 
Vi påminner om att inte överfylla återvinningskärlen, överfyllda kärl kommer inte 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. 

 

 
 
 
 
 

 

Vi önskar alla medlemmar en fin höst! 

 

 


