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Nu är hösten här och områdeskontoret har öppet som 

vanligt igen. Onsdagar 18.00-19.30 samt sista lördagen i 

månaden 11.00-12.00 för frågor, nyckelbeställningar m.m 

 

Delårsrapport från styrelsen bifogas detta Bellmanblad. 
 

 

Några extra p-platser samt matkällare i vissa hus lediga.  
Endast för medlemmar i föreningen 

Kontakta Ordföranden vid intresse. Tfn 070-5568558 
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Portarna och källardörrarna 
 

Låt oss hjälpas åt att hålla våra portar och källardörrar stängda. Detta 

både med hänsyn till värmekostnaderna, nu när det börjar bli kallt ute, och 

allas vår säkerhet.  Vi har trots allt drabbats av inbrott i våra källare vilket 

gör att det är viktigt att ni håller dörrar stängda för att undvika sådana 

inbrott. 
 

 

 

Tvättstugorna öppna dörrar. 
Det händer att tvättande ställer upp dörrar till tvättstugorna. De skall vara 

stängda så att inte obehöriga kan ta sig in och i värsta fall stjäla tvätt. Händer 

detta igen kommer vi att spärra tvättstugan för den ”skyldige”. 

 

 

Bortrensning av cyklar 
Det är i dag väldigt trångt i cykelrummen 

i markplanet. Därför ber vi dig som har en   

hel cykel men sällan använder den att 

förvara den i cykelrummen i källarplanen.  

Den 27 oktober kommer vi att göra en ny 

utrensning av gamla och trasiga cyklar. 

Så här kommer det att gå till: 

Styrelsen kommer att gå runt och märka  

upp alla cyklar som inte ser ut att  

användas eller verkar oanvändbara.  

Detta gäller då även cyklar som är  

placeradei källarplanen. Märkningen 

kommer att var klar senast den 14 oktober. 

Vill ägaren behålla cykeln måste han/hon 

ta bort märkningen innan den 26 oktober, då de cyklar som fortfarande är 

märkta kommer att forslas bort lördagen den 27 oktober.  
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Grannsamverkan för att minska brottsligheten  

Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt 

över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör 

sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda 

resultat.  

Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de 

boende och polisen. På många håll deltar även kommunernas lokala 

brottsförebyggande råd, försäkringsbolag, bostadsbolag och andra 

aktörer i samhället. 

Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i 

bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, 

skadegörelse och fordonsstölder. 

Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Bellman har beslutat att gå med i 

Grannsamverkan tillsammans med polisen. 

Styrelsens ordförande Anders Sävborg är föreningens kontaktperson, vi 

skulle nu behöva några fler personer i vårt område som är med i en 

grupp tillsammans med Anders. Om du är intresserad anmäl dig till 

Anders på telefonnummer 070-5568558. 
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Elsopor 
Elsopor t.ex. golvlampor, datorer, skärmar till datorer, vitvaror m.m. får ej 

lämnas i vanliga soprummet eller i containern utan måste lämnas på 

återvinningscentral. Om ni inte själva vill fara iväg med elsoporna får ni 

förvara dem i lägenheten eller i ert eget förråd tills föreningen ca 2 gång per 

år tar hem en container/bur för elsopor. 

 

Styrelsen har beslutat att även i år ta hem en extra container/bur för elsopor 

som under tiden 26 oktober – 5 november kommer att stå vid gaveln på 

hus 7 Bg 106. Passa då på och slänga alla era elsopor på rätt plats. 

Containern för grovsopor vid Bg 78 kommer också under denna tid ha 

extratömningar vid behov. Din lägenhetsnyckel passar i det nya hänglåset. 

 

 

 
 
 
 

 

FEL 
 

 

 

 

Anmälan 

Akuta fel 

 

Vardagar 8.00 –16.00 Nätter 21.00-08.00 

Relita  018-15 51 55 

 

Kvällar 16.00-21.00 och helger 8.00-21.00, någon i styrelsen 

Anders Sävborg 070-5568558    Helena Jonsson  073-9996558     

Per Olof Ahlberg 070-7958570  Ann-Sofi Karlsson070-6583145  

Johan Bergström  070-5877343  Lisa Landerhjelm 0733-341445 

Jan Frizell           070-6250285   Lasse Lindholm    070-6997366      

Ivan Gosijer       070-6555462    Britt-Marie Rosén 0733-291492    

 

 

 

Övriga fel 
 

Vardagar 8.00-16.00 
Relita 018-15 51 55 

 
Övriga tider 
Tel svar              21 40 52 

Telefax               24 26 22 

E-post brf@brf-bellman.se 

Eller lägg en lapp i 

föreningens postfack i 

trapphuset Bg 98 
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