Nu har vi en föreningsgård!
Vi hann så långt under städdagen den 1 juni att föreningsgården blev klar att tas i
bruk. Ett stort tack till alla som deltog!
Det går att hyra gården på två olika sätt; ”Korthyra” och ”långhyra”
• Korthyra, 4 timmar, vid exempelvis barnkalas. Vid korttidshyra kan ni välja
mellan tre olika tider: 9-13, 13-17, 17-21.
Kostnad 400 kr för medlem, 500 kr för hyresgäster + deposition 500 kr.
• Långhyra, för exempelvis studentkalas eller liknande. Vid långhyra har ni
tillgång till lokalen från kl. 13.00 till kl. 09.00 nästkommande dag, dock ska
det vara tyst i lokalen efter kl. 22:00 med hänsyn till de boende runt
omkring. Kostnad 800 kr för medlemmar och 1000 kr för hyresgäster +
deposition 1000 kr
Efter varje uthyrningstillfälle genomför representanter från styrelsen besiktning av
lokalen, därefter återbetalas depositionsavgiften.
Inledningsvis hyrs lokalen enbart ut till medlemmar och hyresgäster i Fållbänken.
Vi tillämpar förskottsbetalning. Medlemmen/hyresgästen som bokat är ansvarig
och ska finnas på plats under kalaset/eventet.
Bokning sker via mail: styrelsen@fallbanken.se.
Detta är de inledande priserna och förutsättningarna. Efterhand som
föreningsgården utvecklas kan förutsättningarna ändras och fler sätt att utnyttja
gården tillkomma.
”Sommarstädning ”
Lördagen den 6 juli är det redan dags för en städdag igen. Vi samlas kl 10:00 vid
Föreningsgården. Även den här städdagen kommer att koncentrera sig på att få
utemiljön och innemiljön kring och i föreningsgården att bli så fin som möjligt.
Radonmätningen
Ni som har kvar radonmätare i era lägenheter, kan fortfarande lägga dem i
brevlådan på röda stugan. Lägg först mätarna i ett kuvert eller en plastpåse märkt
med adress, namn och lägenhetsnummer. Märk även förpackningen, med mätarna,
med datum när ni la den i lådan.
Förrådsinventering
Ni som använder förrådsutrymmen utöver det som hör till er lägenhet, såsom före
detta grovsopsrum och pappersåtervinningsrum, anmäl detta till styrelsen på
mailadress: styrelsen@fallbanken.se. Eller lägg en lapp i Röda stugans postlåda.
De utrymmen som inte går att koppla till någon medlem eller hyresgäst kommer
att tömmas. Tömning kommer att ske tisdag 3 september
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET.
Sommar och sol, det är vad alla vill ha på semestern. Kanske grilla lite och bara
njuta av ledigheten.
Närheten till Ängsholmsbadet gör att man verkligen kan ha en skön sommar i vårt
fina Gribbylund.
Så med dessa ord vill jag tillsammans med övriga styrelsemedlemmar tillönska er
riktigt underbar sommar!
Tillsammans är vi Brf Fållbänken.
Tack för ordet!
Claes Gustafson
Ordförande
Glöm inte besöka vår hemsida fållbänken.se där vi publicerar viktig information
och nyhetsbrev löpande.
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