
 

 

INFORMATION FRÅN STYRELSEN I BELLMANSRINGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

Bellmansbladet, december 2020 

Ett på många sätt mycket annorlunda och konstigt år går mot sitt slut. Vi i styrelsen vill med detta blad tacka alla som 
kom på årsmötet samt önska alla medlemmar God Jul och Gott nytt år. Låt oss hoppas på ett mer normalt 2021! 
Ta väl hand om er och era nära och kära! 
 
Årsstämman 
Som alltid på en årsstämma så väljs det en ny styrelse. Den nya styrelsen består av: 

Annette Ebbeskog - Ordförande 
Anders Pettersson - Sekreterare 
Padma Nalluri - Kassör 
Sebastian Wiklund – Ledamot 
 

Mattias Bjunér – Ledamot 
Lars Lengberg - Suppleant 
Jenny Vasquez Ling - Suppleant 

Önskar ni komma i kontakt med oss kan ni mejla på  styrelsen@bellmansringen.se, eller kolla in på hemsidan så hittar ni 
våra individuella kontaktuppgifter där. 
 
Återvinningskärlen 
Vi får anledning att återkomma till dessa i princip i varje Bellmansblad. Det är väldigt ofta överfulla kärl och det blir ofta 
väldigt skräpigt i samband med tömning då bolaget som tömmer INTE plockar upp det som ramlar ur pga. överfulla kärl. 
Vi vädjar därför till er alla att INTE proppa in skräp i redan fulla kärl utan hänvisar då till de kommunala 
återvinningsstationerna. Vi ber om en allmän skärpning om vi vill ha återvinningskärlen kvar! 
 
Elbilsladdning 
Vi förstår att detta är en fråga som blir mer och mer aktuell för många av oss och vi behöver se över möjligheten att fler 
ska kunna ladda sin bil i garagen. Vi undrar därför om det är någon av våra medlemmar som har kunskaper/kontakter 
eller eventuellt jobbar själv i branschen som är intresserad att vara behjälplig i denna fråga. 
 
Avgiften 
Vi har i stället för plusgiro nu gått över till bankgiro. Detta framgår på avin, men för er som har lagt in avgiften för 
automatisk överföring är det läge att se över denna så att avgiften hamnar rätt. Vi vill också meddela att revisorerna 
råder oss att skicka uteblivna och sena betalningar till inkasso.  
 
Dagvattnet 
Som många av er säkert har märkt så har det under hösten pågått en hel del grävarbeten, detta har gjorts för att byta 
trasiga och ålderstigna dagvattenledningar vilket informerades m i förra Bellmansbladet. Detta var ett måste för att 
undvika framtida översvämningar i händelse av kollapsade rör. Grävarbetet är nu avslutat och återställning pågår. 
 
 
 
 



 

 

Relining av avloppen 
Stockholm Relining har nu börjat arbeta med reliningen av spillvattenledningarna i vårat område. Till en början kommer 
relining av de gemensamma större avloppsstammarna att genomföras. I detta skede behövs inte tillträde till husen. 
Planeringen är att börja relining av avloppsstammarna under husen till våren. Mer information om detta kommer 
senare, i god tid innan start. 
 
 
Riktlinjer för byggnation på egen tomt 
Under stämman ställdes en del frågor om regler och riktlinjer kring upprättandet av staket/plank, häckar etc. Styrelsen 
avstår från att tolka Stockholms stads stadsbyggnadskontors bestämmelser och överlåter det istället till respektive 
hushåll. Detta för att undvika eventuella missförstånd. Styrelsen uppmanar dock alla att följa och respektera de 
byggregler som gäller för respektive konstruktion, gå in och titta på stadsbyggnadskontorets hemsida (se länk nedan) för 
att se vad som gäller för just ditt byggprojekt.     

https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/fackforvaltningar/stadsbyggnadskontoret/ 

Parkeringstillstånd 
Det kommer inom kort delas ut nya parkeringstillstånd, dessa levereras till respektive lagbas som distribuerar dem. 
Vänligen respektera grannar, gående, snöröjnings- och utryckningsfordon och parkera inte era bilar på vändzoner etc. 

Snöröjningen 
Snöröjning och halkbekämpning kommer även i vinter att skötas av FCG AB 

Nya medlemmar 
Vi vill passa på att hälsa nya medlemmar välkomna till vårt fina område!  
Kika in på hemsidan www.bellmansringen.se och tveka inte att höra av er med era frågor. 

Så till sist 
• Släck alltid stearinljusen! Eller köp LED-ljus som numera har nästan lika fint sken som stearinljus 
• Inbrotten ökar alltid över julledigheten. Reser ni bort, be en granne skotta, göra fotspår i snön, samt sätt timers 

på några lampor i huset. 

 

 

 


