
ellman • Bladet  
 

      

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA BLIR 

DEN 3 MAJ 2022 I LÖTENKYRKAN. 
 

Kallelse och årsredovisning delas ut under april månad. 

 

Motioner till ordinarie föreningsstämma inlämnas till 

områdeskontorets postfack i trapphuset Bellmansgatan 98, 

senast 31 mars. Du kan använda din egen bricka för att 

komma in i porten. 

 
Det är också snart dags för nominering till styrelsen. 

Valberedningen kommer inom kort att lämna ut lappar i era 

postfack. 
 

Däckförrådet: 
Vid inventering av däckförrådet ser vi att många inte har hämtat ut 

sina vinterdäck. Många av dessa är omärkta eller bristfälligt 

märkta. Om Ni vet att Ni har vinterdäck i förrådet som bara upptar 

plats så rensa ut dessa snarast, annars kommer föreningen att göra 

detta på medlemmens bekostnad. Det behövs plats inför vårens 

däckbyten. Däck får heller inte förvaras i cykelrummen. 
 
Trapphusen skall rensas 

 
Det har blivit fler och fler barnvagnar i trapphusen.  
Brandskyddsreglerna säger att brännbara föremål INTE får förvaras 
i trapphus och källargångar.  
Rollatorer och underreden till barnvagnar får förvaras under trappan 
i mån av plats, men inte barnvagnsinsatser, plastleksaker och dylikt.  
Detta innebär att det inte enbart gäller liggvagnsinsatser utan även 
sittvagnar då även dessa innehåller tygdetaljer, alltså brännbart 
material. Se också till att inte lägga reklam ovanpå postfacken även 
detta är brännbart. Vill du inte ha reklam meddela föreningen så 
sätter vi upp lapp på brevlådan. 
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AIRTEAM (Ventilation) 
Airteam kommer att avisera om återbesök för kontroll av de 

lägenheter som har brister efter OVK, eller som meddelat att de 

önskar få hjälp med sina OVK-brister. De startar under vecka 13 

på Bellmansgatan 98. 
 

Status-kontroll 
Statuskontroll kommer att utföras på Bellmansgatan 98–132 under 

vecka 14 och i början av vecka 15. Tidigare meddelande om att 

kontrollen var flyttad till hösten har ändrats eftersom Covid-

restriktionerna tagits bort. 
 

Enkät avseende TV/Bredband: 

Styrelsen vill först tacka för att vi fått så många svar. Nästan 

hälften av föreningens medlemmar, 192 svar har inkommit.  

Resultatet blev:                                                                                               

Alternativ 1.  134 röster (70%) och  

Alternativ 2.  58 röster (30%).   

3 ogiltiga.   

Vi kommer nu att gå vidare med Tele2. Mer information om vad 

detta innebär kommer. 

 
 
 
 

 

FEL 
 

 

 

 

Anmälan 
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Akuta fel 
 
Vardagar 8.00 –16.00      Nätter 21.00-08.00 
Recover (Relita)                018-15 51 55 

 

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

Anders Sävborg 0705-568558    Lisa Landerhjelm 0733-341445   

Marie Björk     0705-131096    Lasse Lindholm   0706-997366     

Jan Frizell           0706-250285  Britt-Marie Rosén 0733-291492     

Ivan Gosijer       0706-555462   Roger Svensson    0704-531238 

Helena Jonsson 0739-996558    Mirsada Telo         0763-052272 

 

 

 
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 

Per Fåhraeus            24 23 55   Helena Jonsson    073-9996558 

Per Olof Ahlberg     26 17 06   Ann-Sofi Karlsson   22 36 96  

Johan Bergström     24 30 33    Lasse Lindholm       69 33 66      

Britt-Marie Rosén    21 89 38   Ivan Gosijer             24 5372  

Övriga fel 

Vardagar 8.00-16.00 
Recover (Relita) 

018-15 51 55 

 
Övriga tider 
Tel svar              21 40 52 

E-post   

brf@brf-bellman.se  

Eller lägg en lapp i 

föreningens postfack i 

trapphuset Bg 98 
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