
 
 
Val av nya styrelseledamöter för 2020. 
Inför årsstämman i april 2020 skall ett antal styrelseposter väljas på nytt. 
De som är aktuella är 
Ordförande, skall väljas på 2 år. Platsen innehavs idag av Claes Gustafson 
Ledamot 1, skall väljas på 2 år. Platsen innehavs idag av Balasz Keresztes 
Ledamot 2, skall väljas på 2 år. Platsen innehavs idag av Linda Eklund 
Suppleant 1, skall väljas på 2 år. Platsen är idag vakant. 
Suppleant 2, skall väljas på 2 år. Platsen är idag vakant.  
Styrelsen sammansättning skall enligt stadgarna bestå av minst 3 och max 7 
ledamöter, samt lägst 0 och högst 5 suppleanter. 
Valberedningen består av: 
Ola Olsson, Anette Rönn och Linda Andersson  
Det är mycket viktigt för oss medlemmar att vi har en kontinuerlig och kompetent 
styrelse. Arbetet i styrelsen är också meriterande och präglas av god stämning. Vi 
ber er därför att lämna förslag på nya ledamöter, er själv eller någon annan ni 
känner förtroende för. 
 
Förslag mailas till: valberedningen.fallbanken@gmail.com 
 
Under vecka 4 och 5 kommer valberedningen att knacka dörr i området, ni har då 
möjlighet att ställa frågor och anmäla intresse för styrelsearbete. 
Maila gärna oss i förväg om ni har önskemål för besök av oss i valberedningen. 
 
Matning av fåglar 
Trots det trevliga med fågelmatning vill styrelsen åter påminna om att det inte är 
tillåtet att göra detta på sin balkong eller uteplats. Det är ofrånkomligt att även era 
grannar får fågelmat och fågelbajs på sin balkong och får stå ut med skränande skator, 
om ni matar på balkongen. Det kan vi inte begära av våra grannar.  Matningen drar 
också till sig möss och råttor.  
 
Låsbyte 
Låsbytet i våra fastigheter har nu påbörjats. Vi vill påminna om att 
beställa tags så ni har till alla som bor i er lägenhet. Tags beställer ni 
genom att maila till styrelsen@fallbanken.se. Får ni inget svar maila igen!  
Ärenden kan försvinna i hanteringen. 
 
Julklappspapper 
Container där vi kan slänga julklappspapper och julklappsförpackningar 
kommer att finnas på plats i brf fållbänken under julhelgen, bakom ICA. 
OBS! Endast skräp från julklappar får slängas i containern! Om vi kan utnyttja 
detta, utan missbruk, kommer vi att ha container på plats varje jul. 
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Levande ljus 
Ett flertal bränder startar varje år på grund av bortglömda ljus, framförallt under 
årets mörka månader november-februari.  
Så för att undvika detta, i vår förening, följer här några tips: 

• Lämna aldrig levande ljus obevakade 
Ha som rutin att alltid släcka när du lämnar rummet och undvik att tända 
ljus när du är lite stressad och lätt glömmer, t ex på morgonen. 

• Det är också viktigt för brandskyddet att tänka på vilken typ av ljusstakar 
du använder. Ljusstakar ska vara stadiga och obrännbara.  

• Undvik mossa i adventsljusstaken, Då den antänder väldigt lätt och 
fungerar då som en stor veke. Det finns brandsäker mossa att köpa.  

• Släck ljusen innan de har brunnit ner för långt 
• Ställ inte ljus för nära varandra 

Flera värmeljus på en tallrik till exempel producerar stor mängd ånga från 
stearinet vilket kan antända samtidigt och ge en större explosionsartad 
flamma vilken lätt antänder brännbart material i närheten. 
 

Brandvarnare 
Att vi använder mer levande ljus, gör det också aktuellt att påminna om 
brandvarnare. I din lägenhet skall det finnas en brandvarnare, enligt lag om Skydd 
mot olyckor (2003:778). Du ansvarar för skötsel och kontroll av brandvarnaren. 
Testa brandvarnaren 
- en gång i månaden 
- när du satt upp en ny 
- när du bytt batteri 
- när du varit bortrest en längre tid 
 -när du gjort rent den  
Du testar brandvarnare genom att trycka på testknappen, då kontrolleras hela 
brandvarnarens funktion, inte bara batteriet. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig 
en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut, och då behöver du 
byta ut det. Hjälper inte batteribyte – byt ut brandvarnaren.  
Bra information om hur då får en brandsäker jul hittar du på 
https://www.brandskyddsforeningen.se/jul/ 
 
 

ORDFÖRANDEN OCH STYRELSEN I BRF FÅLLBÄNKEN ÖNSKAR ER ALLA 
EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR! 

 
Tillsammans är vi Brf Fållbänken! 
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