Nyhetsbrev

Julklappspapper
Förra årets försök med att ställa ut en container, där vi kan slänga julklappspapper
och julklappsförpackningar, blev en succé. Därför kommer det även i år att finnas en
container på plats i BRF Fållbänken under julhelgen, bakom ICA. OBS! Endast skräp
från julklappar får slängas i containern! Förra året var det ingen som missbrukade
detta.
Elbilar
Styrelsen får en hel del frågor om laddning av elfordon. Styrelsen håller för
närvarande på att skaffa sig underlag, för att fatta ett så klokt och framtidssäkert
beslut som möjligt. I dag kan vi inte ge några besked om vilken lösning som det
kommer att bli i BRF Fållbänken.
Däremot vill vi påminna om att det inte är tillåtet att ladda elfordon med el från BRF
Fållbänken gemensamma elnät. Det är inte heller tillåtet att ladda elfordon med
ström från elstolparna som finns vid parkeringsplatserna. Elstolparna är enbart till
för motorvärmare.
När otillåten laddning sker kommer den medlem som gör detta, belastas med en
extra avgift på 5000 kr. Om missbruket upprepas, upprepas också avgiften.
Vår ekonomiska förvaltning Bergman&Partner
Den här informationen väljer vi att upprepa även i det här nyhetsbrevet:
Bergman&Partner håller på att krympa sin verksamhet. De har därför sagt upp
avtalet med Fållbänken. Bergman & Partner finns kvar till sista december 2020.
Efter ett gediget arbete, med genomgång av många offerter och efter många möten
med intresserade leverantörer av ekonomisk förvaltning, har styrelsen valt BoNea
Förvaltning AB till ny ekonomisk förvaltare. Valet av ny förvaltare har skett i
samarbete med Bergman&Partner. En närmare presentation av vår nya förvaltning
kommer tillsammans med avierna till er hemadress innan jul.
Levande ljus!

Tänk på att:
•
•
•
•
•

använda ljusstakar i material som inte kan börja brinna, till
exempel smide, keramik, sten eller liknande
dekorera din ljusstake med icke brännbart material, till exempel
sand, sten, glas eller snäckor
se till att ljusen står stadigt
inte ställa ljusen för nära gardiner eller på tv:n
aldrig placera många värmeljus tätt tillsammans på en bricka eller
ett fat

December
2020

•

aldrig lämna levande ljus utan uppsikt.

Sätt upp en påminnelse på insidan av din ytterdörr om att släcka ljusen!
ORDFÖRANDE HAR ORDET.
Det lackar mot jul igen, men det känns som förra julen är fortfarande runt hörnet!
Tiden går fort.
I år går vi mot en jul som troligtvis inte kommer vara som alla tidigare jular, barn och
barnbarn kommer kanske inte att komma. Eller mor- och farföräldrar kan inte
komma och fira julen med sina barn och barnbarn. Känns lite konstigt, men det är
den bistra sanningen den här julen.
Många kommer att fira alldeles ensamma och några bara med de närmaste. Så tänk
på dom som inte få vara med, ring eller videochatta så att alla kan få vara med.
Det enda vi kan riktigt hoppas på är att det snart kommer lite snö och sol som lyser
upp vårt Gribbylund, så att alla kan vara ute och träffas givetvis på Coronasäkert
avstånd.
Bara 7 dagar efter julafton kommer Nyår och efter det kommer vi under 2021 på
något sätt sätta stopp för denna pandemi så att Gribbylund, Täby, Europa och
Världen blir som vanligt igen. Det är vad jag skall önska mig i julklapp och ha som
nyårslöfte.
Vi hörs igen på det nya året, till dess var rädda om er.
Tack för ordet!
Claes Gustafson
Ordförande

önskar
Styrelsen, Brf Fållbänken
Tillsammans är vi Brf Fållbänken!

styrelsen@fallbanken.se

