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      Nummer 1 2008-2009 
      Bredäng 080911 
Sopor. 
Sopstationerna har nu varit i bruk sedan 1/7-08 och har i huvudsak fungerat bra. Dock förekommer det 
att vissa lägger i annat än hushållssopor, såsom säckar med trädgårdsavfall, hopknycklad wellpapp, m.m. 
OBS! Sopbehållarna är precis som tidigare sopbehållare som var och en hade på sin tomt, avsedda för väl 
förpackade hushållssopor. Tack. 
 
Vid en av garagelängorna utefter Eksätravägen har det sedan i våras stått en rostig bänkspis med ugn, 
samt ett bilkylarpaket. VÄNLIGEN, du som ställt någon av dessa produkter där, tag omgående bort dem. 
Sita som tömmer våra returcontainers befattar sig inte med detta. 
I returcontainers får endast läggas tidningspapper, färgat/ofärgat glas samt rengjorda 
metallförpackningar. ABSOLUT INTE BATTERIER. JUST NU LIGGER ETT STORT ANTAL BATTERIER 
UTANFÖR som SITA sorterat ut från tidningsåtervinningen. 
Vid Bredängsvägen är det samma problem vid återvinningsstationen. Någon har ställt en dator, en bordslampa 
och en skanner vid sidan om behållarna. 
Dessa sopor skall man lämna vid stadens återvinningsstationer. Närmaste för oss är den i Östberga och i 
Högdalen. 

 
Parkering 
Vi vill återigen be alla medlemmar att i första hand utnyttja sina garage och därefter nyttja 
utomhusparkeringarna. 
 
Avgift 30 september. 
Höstens avgift på 2 500:- skall vara betald senast den 30 september till  PG 552245-3.  
Den som inte betalt avgiften har inte rösträtt på stämman. 
 
Årsstämma 21 oktober. 
Årsstämman kommer att äga rum den 21 oktober. Kallelse och handlingar kommer senare. 
Motioner till årsstämman skall enligt stadgarna lämnas till styrelsen senast 15 september. 
 
Städdag 8 november 
Höstens städdag är bestämd till lördagen den 8 november. 
 
Boendeförteckning. 
Med detta blad bifogas en boendeförteckning. Finns det fel i den kontakta närmaste styrelsemedlem. 
 
Inbrott 
Ev 62 hade den 4 september inbrott mellan kl. 10-11, tjuven tog sig in via sönderslagen ruta i altandörren. 
Smycken, digitalkamera och mobiltel blev bytet. 
 
Trevlig höst  
Önskar Bellmansringens styrelse 
gm Bertil Gustafsson 
Ordförande 

 


