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      Nummer 1 2007-2008 
      Bredäng 070703 
Sophantering. 
Det har fattats ett beslut av Arbetsmiljöverket om att den individuella sophämtningen inte får 
förekomma i vårt område och den kommer att upphöra den 15 augusti. 
Brevet som alla förmodligen har fått är från Trafikkontoret Avfall – insamling & behandling, 
diarienummer 24-0287/07. 
Vi vet inte vad beslutet kommer att innebära. 
Styrelsen har skickat in ett svar till Peter Gran, Anders Östman Trafikkontoret och till Agnita Wärn 
Arbetsmiljöverket, se bilaga. 
I dag tillåter inte föreningens stadgar att vi ägnar oss åt sophantering. 
Om beslutet genomförs innebär det att vi måste ombilda föreningen så den även har rätt att besluta 
om och administrera sophanteringen. 
Förmodligen kommer vi inte ifrån Arbetsmiljöverkets beslut utan måste skriva nya stadgar. 
Till detta fordras antingen ett medlemsmöte, eller att styrelsen får fullmakt att ombilda föreningen. 
Vi sänder med en blankett för fullmakt. 
 
Fullmakt. 
Fullmakten enligt bilaga skall vara inlämnad till styrelsen innan den 10 augusti 2007. Detta för att vi 
skall kunna ombilda föreningen allt enligt Stockholms Stadsbyggnadskontor Lantmäterimyndigheten i 
Stockholms kommun. Får vi inte in över 80% av fullmakterna så måste vi ha ett extra medlemsmöte. 
 
De som sitter med i styrelsen framgår av bladet. 
 
Frågor 
Har ni frågor kontakta någon i arbetsgruppen: 
Lasse Dahlqvist tel 88 54 67 lars.dahlqvist@tele2.se 
Hans Gustavsson tel 97 27 74 hasseg.gustavsson@comhem.se 
Bertil Gustafsson tel 646 78 16 begus@comhem.se 
 
Årsmötet och städdag. 
Årsmötet planeras att äga rum tisdagen den 30 oktober 2007. 
Höstens städdag är lördagen den 27 oktober. 
 
Avgift. 
Avgiften för andra halvåret 2007 är på 2 500 kr och skall vara inbetald senast den 30 september 
2007 på föreningens PG-konto 55 22 45-3. 
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Nytt garage tak i egen regi. 
 
 
Föreningen kommer att beställa hem material till nytt garage tak, som vi tänkte montera till hösten 
(september oktober) . 
Vi skall göra en garage länga på prov. 
Vi vill gärna ha hjälp att montera det, viss ersättning utgår för hjälpen. 
Detta alternativ betyder väsentligt mycket lägre kostnader för föreningen. 
Går detta prov bra fortsätter vi nästa år med flera garage tak. 
Hoppas på god anslutning, hör gärna av er till. 
 
Lars Dahlqvist  08-885467 
Bertil Gustavsson 08-6467816 
 
 
Elsäkringar. 
Fortum har skickat ut ett förslag till att ändra storleken på säkringarna. Det är många som har 25 
ampers säkringar. Detta behövs endast om man har elvärme. Har man värmepump eller oljeeldning så 
räcker det med 20 amper eller tom 16 amper. Årsavgiften blir lägre om man minskar säkringarnas 
”styrka”. Att sänka säkringarna kostar inget men vill man senare höja igen kostar det ca 1000:-. 
 
Nya grannar. 
Det har sålts några hus inom området. Vi återkommer till hösten med en ny boendeförteckning. 
 
Insändare. 
 
Tack. 
Jane o Jan Ström 
L:a Sällskapets väg 99 tackar för fina 41 år med trevliga o hjälpsamma grannar. De flyttar till Långbro 
Park. 
De önskar de nya ägarna välkomna! Som tillträder 070801. 
De heter Anna Flautto o Erik Navarrete. 
 
Till Bellmansringen för kännedom. 
 
”Brev till Peter Gran 
Angående sophämtning på Lilla Sällskapets Väg 95, 127 61 Skärholmen 
 
För över fyrtio år sedan ingick jag ett avtal med renhållningsverket att mina sopor skulle avhämtas i 
min egen tunna. Sedan har sophämtningen lagts ut på olika entreprenörer som mer eller mindre bra 
skött hanteringen. Bilarna som används har haft samma storlek och har framförts lika våldsamt under 
alla år. Det verkar som dom alltid arbetar i panik. I vårt område behöver man inte backa, det finns 
vändplatser till alla vägar. När avtalet ingicks angavs tidsåtgång och steg för varje enhet. Om 
personalen inte är mer rädd om sin egen hälsa än att de till varje pris ska göra området snabbt så bör 
de åläggas att iaktta hastighetsbegränsning inom området och i övrigt arbeta så ergonomiskt riktigt 
som möjligt. 
 
Den föreslagna ändringen är ett avtalsbrott som dessutom är baserat på felaktiga premisser. 
 
Rolf Smedberg 
Fastighetsägare Bellmans Minne 99” 
 
Trevlig sommar  
Önskar Bellmansringens styrelse 
gm Bertil Gustafsson 
Ordföranden 


