
 
 
 
 
Årsmötet 2019 
Årsmötet hölls 2019-04-11 i Ängsholmsskolan. Incheckning till mötet startade kl 
18:00 och själva mötet startade kl 19:00. I kallelsen till mötet gavs besked om att 
mötet skulle starta kl 18:00. Styrelsen ber om ursäkt för detta misstag. Mötet 
genomfördes sedan i god ordning med 75 medlemmar representerade. Till 
stämmoordförande valdes Ylva Hinze som ledde mötet på ett briljant sätt. 
Protokoll från mötet finns att ta del av på vår hemsida, fållbänken.se 
 
Konstituerande möte 
Den 26 april hölls vårt konstituerande möte. Resultatet av mötet blev att vår nya 
styrelse ser ut enligt följande: Ordförande Claes Gustafsson. Vice ordförande 
Thomas Nordell. Sekreterare Karl-David Andersson. Kassör Balazs Keresztes. 
Ledamöter Linda Eklund, Darina Rönn och Sheren Salih. Suppleanter Börje 
Vestman och Bo Svan-Hvit. 
Nyvalda i styrelsen är Darina Rönn, Sheren Salih och Börje Vestman. De ersätter 
Lena Andrén, Shafira Lönn och Ola Olsson. Lena, Shafira och Ola blev avtackade på 
årsstämman.   
 
Vårstädning  
Vi börjar med städdagar igen! Lördagen den 1 juni är det dags för årets första 
städdag.  Vi samlas kl 10:00 vid Kotten. Den första städdagen kommer att 
koncentrera sig på att få utemiljön kring kotten att bli så fin som möjligt.   
 
Öppet hus 
Vårstädningen, den 1 juni, kommer att kombineras med öppet hus. Kl 14:00 
kommer städningen att avbrytas en stund för korvgrillning och ”öppet hus”. Vi 
samlas i eller utanför Kotten, beroende på vädret, och samtalar om vår förening 
och kanske speciellt om Kottens framtid som föreningsgård. 
 
Radonmätningen 
Ni som har kvar radonmätare i era lägenheter, kan lägga dem i brevlådan på röda 
stugan. Lägg först mätarna i ett kuvert eller en plastpåse märkt med adress, namn 
och lägenhetsnummer. 
 
En uppmaning till rökarna bland oss. 
Använd inte vår utemiljö som askkopp!  
Förutom att det ser väldigt skräpigt ut, så är fimpen en av våra största miljöbovar. 
Cigarrettfilter är tillverkat av cellulosaacetat, som är en slags plast, där miljöfarliga 
ämnen fastnar. Bland de cirka 7000 skadliga ämnen, varav många kan orsaka 
cancer, som en cigarettfimp innehåller finns bland annat bly-, kadmium- och 
arsenik som alla påverkar djur- och växtliv negativt. 
Ett tips är att googla på ”fimp miljöpåverkan” och sedan ta del av resultatet. Den 
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information som man då får borde rimligtvis få varje rökare att sluta fimpa i 
utemiljöer och natur. I BRF fållbänken finns det 25 askkoppar, så det är aldrig långt 
till en askkopp. 
Ytterligare en uppmaning till våra rökare är att inte röka där våra barn vistas, såsom 
sandlådor, studsmatta och klätterställning. Detta var dessutom en motion som fick 
bifall på vår årsstämma 
 
ORDFÖRANDEN HAR ORDET. 
Våren har kommit och snart är det sommar igen! I och med det kommer vi att 
tillbringa mera tid på våra balkonger och uteplatser. Men tänk på att när ni 
planterar blommor i blomlådor att måste dessa hänga på insidan av 
balkong/altanräcken. Tiden på balkongen är underbar, men visa respekt gentemot 
era grannar genom att inte röka så det stör. Fimpa på egen balkong dvs kasta inte 
ut fimpen, den kan hamna på någon annans uteplats.  
Många kommer snart att börja längta efter att få grilla, men på balkonger och 
uteplatser får man endast använda el-grill. Gasol och kolgrillning är endast tillåten 
5 meter från byggnad.  
Välkomna till den kombinerade städdagen och öppet hus. 
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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