
 
  
God Fortsättning 
Styrelsen vill passa på att önska er en god fortsättning och hoppas ni fått 
en bra start på det nya året.  
 
Årsstämma  
Nytt år innebär även ny årsstämma. Boka in 11 april i kalendern. Mer 
information om tid och plats kommer när årsstämman närmar sig.  
 
Valberedning 
Valberedningen har startat sitt arbete och ni är välkomna att maila 
nomineringar till valberedningen.fallbanken@gmail.com. För att 
valberedningen ska kunna intervjua de nominerade kandidaterna 
behövs följande kontaktuppgifter: mail, telefonnummer och adress. 
Valberedningen tar tacksamt emot nomineringar fram till och med den 
11:e mars. 
 
Radonmätning 
Vi vill påminna om att vi inom kort kommer börja placera ut 
radonmätarna i vissa utvalda lägenheter. Mätarna kommer samlas in 
efter att ha varit i lägenheten i 2 månader. Utplaceringen och 
insamlingen kommer att genomföras av styrelsen och fastighetsskötarna 
under dagtid, kvällstid och helger. Vi hoppas att ni har överseende med 
detta då radonmätningen är väldigt viktig och ett myndighetskrav.  
 
 
ORDFÖRANDEN HAR ORDET. 
Nu har vi lämnat 2018 bakom oss och blickar framåt. Vi har ett helt nytt 
år framför oss! Apropå möjligheter så är det mindre än tre månader till 
årsstämma i vår bostadsrättsförening. Vår ekonomiska förvaltning 
arbetar med bokslutet för 2018, vilket styrelsen har fått indikationer om 
att det är betydligt bättre än 2017.  
 
Det är inte bara ekonomi som tas upp på stämman utan också hur 
framtiden skall se ut, som medlem faktiskt kan påverka genom att 
närvara och rösta. Val av styrelseledamöter och suppleanter finns också 
på dagordningen.  
En annan viktig del för att kunna påverka vår förening är att lämna in 
motioner med förslag på framtida förändringar. En motion kan innehålla 
förslag på vad man tycker bör göras så att vårt område blir bättre, något 
som man saknar eller något som man brinner för mm. 
 
Många medlemmar har idéer på vad som skall förändras och ett viktigt 
steg är att styrelsen får ta del av vad just ni önskar för att utveckla vårt 
område. Så skicka in era motioner. 
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En motion skall vara skriftlig och skickas via e-post till 
styrelsen@fallbanken.se senast 20 februari. Viktigt är också att det 
framgår vem som ligger bakom förslaget. 
 
Så skriv in ”Årsstämma den 11 april” i almanackan, så ni inte missar 
möjligheten att kunna påverka framtiden. Separat kallelse kommer 
senare. Din medverkan på årsstämman är viktig. 
 
Tillsammans är vi Brf Fållbänken. 
 
Tack för ordet! 
Claes Gustafson  

 
 
Glöm inte besöka vår hemsida fållbänken.se där vi publicerar 
viktig information och nyhetsbrev löpande.  
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