
 
 
Årsstämma 2020 
Årsstämman 2020 är nu avklarad och stämmoprotokollet finns att ta del av 
på vår hemsida. Vi är en mycket enig förening! Alla frågor besvarades med 
en majoritet på en bra bit över 90%. 
Styrelsen blev förstärkt med fyra nya suppleanter. Stämman valde fem nya 
suppleanter, men en av de valda fick förhinder och kan inte delta. Vi hälsar 
suppleanterna Jovana Ciric, Marijana Nikolic, Anders Mattsson och Salam 
Alkhalidi välkomna till styrelsearbetet. 
 
Trafik och parkering på innergårdana 
Vi har länge haft problem med trafik och parkering på innergårdana och 
torget. Detta trots mycket tydliga regler i våra trivselregler. Sen tidigare har 
vi ökat parkeringsvakternas rondering, men utan större effekt. Trafiken 
utgör en fara för speciellt våra barn, gamla och handikappade men även alla 
andra.  
Nu har vi bestämt att avgränsa innergårdar och torg med låsta stolpar som 
inte går att passera med bil. Vid behov vid t.ex. inflyttning och större 
renoveringsarbete går det att låna nyckel till stolparna. Ambulans, polis och 
brandkår har egna nycklar.  
 
Fågelmatning 
Trots att vi är mitt i sommaren, finns det anledning att påminna om att vi 
inte får mata fåglar i BRF Fållbänken. Ett gäng skrattmåsar kan hålla ett helt 
kvarter vaket en tidig sommarmorgon när de matas. Vi har i dag inga 
råttproblem, men fortsätter vi mata fåglar så är det en tidsfråga innan 
råttorna hittar hit. Det är också bra att undvika att slänga matrester i våra 
papperskorgar. Kråkor och kajor hittar det snabbt, sen sprider de innehållet i 
papperskorgen över hela det närliggande området. 
 
Grillning och eldningsförbud 
En påminnelse till: 
Att grilla med öppen eld (dvs. kol och gasol) på balkong eller uteplats 
innebär brandfara och är inte tillåtet. Sätt grillen en bit ifrån fastigheten när 
ni grillar. 
Under vissa förhållande är det inte heller tillåtet att grilla en bit ifrån 
fastigheten. Håll er uppdaterade vad som gäller , i Stockholms län, på 
länsstyrelsens hemsida. www.lansstyrelsen.se . 
 
 
ORDFÖRANDE HAR ORDET. 
 Årets Föreningsstämma är genomförd, och med ungefär samma 
deltagarantal som vid en ”vanlig” stämma.  
Tack alla som tagit er tid till att rösta. 
Den nya styrelsen är nu konstituerad och är i full verksamhet.  

Nyhetsbrev 
Juli 2020 

  



Nu när det har varit riktigt varmt har det visat sig att trapphusdörren ställt 
upp, fönster i tvättstugor har varit öppna. Detta har bidragit till att vi har 
haft lite spring av obehöriga i våra hus. Så snälla se till att dörrar och fönster 
hålls stängda. Det är för allas säkerhet! 
Ha en fortsatt skön sommar! 
 
Tack för ordet! 
Claes Gustafson  
Ordförande 
 

Tillsammans är vi Brf Fållbänken! 
 

styrelsen@fallbanken.se 
 

 

 


