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Hushållssopor.  
Det har nu gått mer än 8 månader sedan våra sopstationer togs i bruk. Från styrelsens sida kan vi 
konstatera att det fungerat ganska bra. Dock har vi haft vissa kontroverser angående brister i hämtaren 
SITAS system, när det gäller vägningen av soporna. Vid flera tillfällen har den våg som ska finnas på kranen 
saknats. Då har personen som hämtar uppskattat volymen i sopbehållarna. Detta är helt oacceptabelt, 
eftersom vi betalar per vikt. Dialog om rättelse pågår med Trafikkontoret. 
 
Varje enskilt hushåll får nu ingen egen faktura. En samlingsfaktura går nu direkt till samfälligheten. 
Våra gemensamma kostnader för sophanteringen ligger hittills klart inom budgetramen (150.000-).  
 
För att i görligaste mån undvika dålig lukt, ber vi dig vara noga med att knyta ihop soppåsen.  
OBS! Endast hushållsavfall får kastas, ej glas, metall, glödlampor, tidningar m.m. 
 
Dina grovsopor kan du lämna vid någon av stadens återvinningsstationer, Östberga eller Högdalen. 
 
Varning 
Det förekommer råttor i området. Du som har kompost bör vara extra observant. Det är mycket råttor i år. 
Skadedjursenheten på Trafikkontoret är underättad.  

 
Parkering 
Vi vill återigen be alla medlemmar att i första hand utnyttja sina garage. De gemensamma parkeringarna får 
användas max fem dygn. 
 
Avgift 31 mars. 
Första halvårets medlemsavgift (2 500 kr) skall vara betald senast den 31 mars till PG 552245-3.  
Vid utebliven betalning tillämpas följande: Förseningsavgift 50 kr 14 dagar efter förfallodagen, efter 
ytterligare 14 dagar tillkommer 50 kr. Därefter överlämnas ärendet till Kronofogden för indrivning. 
 
Garageportar 
Styrelsen har beslutat att byta ut 11 garageportar. Det är portarna till garage 85 till och med 96. Skälet att 
vi börjar där är att några portar inte går att reparera längre och av estetiska skäl byter vi alla portar i båda 
längorna. Kostnaden blir 9 800 kr per port. 
 
Städdag 18 april 
Vårens städdag är bestämd till lördagen den 18 april. 
Lagbasmöte blir 30 mars. Om du har önskemål om förbättringar hör av dig till din lagbas. 
Det som är planerat förutom normal städning är uppsnyggning runt de nya sopkärlen. 
Det kommer att beställas stenar för att hindra bilar att vända / parkera på föreningens gräsmattor. 
Vissa lekplatser behöver en upprustning av lekredskapen. 
 
Trevlig vår  
Önskar Bellmansringens styrelse 


