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Ordinarie föreningsstämma 
 

Bostadsrättsföreningen Bellmans ordinarie föreningsstämma är den 
8 maj kl 19.00 i Lötenkyrkan (vid Heidenstams torg). Boka redan 
nu in tid för stämman i din kalender. För att kunna beräkna 
smörgåstårtan, vill vi gärna ha din anmälan senast 29 april, tack på 
förhand. 
 
Inför stämman vill vi uppmärksamma er på 
att röstning även kan ske via fullmakt. 
Tänk på att om ingen i familjen kan gå så 
kanske ni kan be någon granne att 
fullmaktsrösta åt er. 
För detta krävs skriftlig daterad fullmakt, 
ej äldre än ett år, från er. 
 
OBS! Du som eventuellt tar på dig att fullmaktsrösta 
åt någon annan, tänk på att du endast får göra detta för en annan medlem. 
 
Årsredovisningen finns tillgänglig på vår hemsida www.brf-bellman.se 
senast den 1 maj 2018. 
________________________________________________________________________ 

Anmälningstalong till Stämman 8 maj 
 
____________________  _____________ 
Namn    Bellmansgatan 
 
Kommer på stämman     Antal________ 
 
Talongen lämnas in senast 29 april i föreningens brevlåda 
Bellmansgatan 98 så att vi kan beräkna smörgåstårta 
      v.g.v. 
 

                                        INFORMATION TILL BOENDE I BRF BELLMAN  NR 2  april  2018                                               



 
 
Vårstädning 
 
9 maj-21 maj kommer det att finnas vagnar för el-sopor  
uppställda vid undercentralen framför Bg 94.  
Grov-sops containern finns vid Bg 78. 
Grov-sops containern kommer under denna tid att tömmas  
oftare än vanligt. 
 
Passa på och vår städar i både förråd och garage. 
 

 
 
Grillning 
Det börjar dra ihop sig till grillningstider och vi tycker det är roligt att se att 
det finns många som tycker att det är trevligt att nyttja våra fina gårdar till 
att ha en grillsamvaro på.   
Tänk på att grilla ute på gårdarna, inte intill balkonger/husväggar.  
För allas trevnad.  
Glöm inte att grillarna inte får stå kvar ute på gården utan skall ställas 
undan när ni avslutat grillningen. 
OBS! Glöm inte att det är förbjudet att grilla på balkongen om  
du inte använder en elgrill.  
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