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Ordinarie föreningsstämma 
 

Bostadsrättsföreningen Bellmans ordinarie föreningsstämma är den 

3 maj kl 19.00 i Lötenkyrkan (vid Heidenstams torg). Boka redan 

nu in tid för stämman i din kalender. För att kunna beräkna 

förtäring, vill vi gärna ha din anmälan senast 24 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 kommer att utdelas och även finns tillgänglig på vår 

hemsida www.brf-bellman.se senast slutet av april 2022. 
________________________________________________________________________ 

Anmälningstalong till Stämman 3 maj 
 

____________________  _____________ 

Namn    Bellmansgatan 

 

Kommer på stämman     Antal________ 
 

Talongen lämnas in senast 24 april i föreningens brevlåda 

Bellmansgatan 98 så att vi kan beräkna förtäringen. 

Notera eventuell specialkost. 

      v.g.v. 
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Krisinformation 

 

Vi har mottagit frågor om de skyddsrum som vi har i föreningen. Om beslut 

om förhöjd beredskap fattas är föreningen ansvariga att ställa i ordning 

skyddsrummen inom två dygn. Då kommer vi alla behöva hjälpas åt med 

det. 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB har bra information 

om vad du som privatperson kan göra för att förbereda dig för kris. T ex om 

det skulle bli ett längre strömavbrott.  

Vid ett krisläge är det bra att samarbeta med andra. Känner du dina grannar i 

trappuppgången? Varför inte ta tillfället i akt och lär känna dem, hälsa på 

varandra och börja ha koll tillsammans. Det är tillsammans som vi löser alla 

typer av kriser. 

Läs mer på www.msb.se 

Vårstädning 

 

25 maj-8 juni kommer det att finnas vagnar för el-sopor  

uppställda vid gaveln Bg 106. 

Containern för grovsopor finns vid Bg 78 och kommer under  

denna tid att tömmas oftare än vanligt. 

Passa på och vårstäda i både förråd och garage. 

 

Lötenloppet 4 juni - alla steg gör skillnad 
Var med och hjälp till att stärka tryggheten, stoltheten och 

sammanhållningen i Lötenområdet! Anmälan och info m.m via denna länk 

öppen någon gång efter påsk. 

www.svenskakyrkan.se/uppsala/nyheter/lotenloppet 
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