
 
 

BRF Fållbänkens julgran! 
Den 1 december kl. 15:00, kommer BRF Fållbänkens julgran att tändas 
på Gribbylunds torg. I anledning av den stora händelsen bjuder vi på 
glögg och pepparkaka. Välkomna! 

 
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/ 
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Extra föreningsstämma 
Medlemmarna i BRF Fållbänken 1 kallas till extra föreningsstämma  
i anledning av beslutsbehov gällande våra hyresrätter. Den 5 december 2019 i 
Föreningsgården, Linbastuvägen 4A. Registrering påbörjas 18:00, mötet börjar 
18:30. Stämman har utlysts av BRF Fållbänkens styrelse  
 
Cykelrensning 
På uppdrag av styrelsen utför Rebicycle cykelutrensning i BRF Fållbänken, där de tar 
bort övergivna och oanvända cyklar placerade i cykelrum och förråd. Detta för att 
skapa en bättre trivsel och för att få bort övergivna saker. Rensningen kommer att 
starta runt den 27 november. Mer information finns på Fållbänkens hemsida . Ni 
har också fått information direkt i era postlådor. 
 
ORDFÖRANDEN HAR ORDET. 
En droppande kran eller en läckande toalett! 
Det finns ca 1 400 miljoner liter vatten på jorden, men visste du att bara 3% är 
sötvatten. 2% av detta vatten är bundet i glaciärer och bara 1% är tillgängligt för 
oss människor och landlevande djur. 
En droppande kran kan förbruka 20 000 liter rent dricksvatten per år, det blir ca 55 
liter per dygn.  
Ännu värre är det med en läckande toalett. En smårinnande toalett kan förbruka 
upp till 400 000 liter på ett år, vilket motsvara ca 2700 badkar. Eller ca 1 100 liter 
varje dygn. En normal spoling i toaletten förbrukar mellan 2 – 4 liter vid varje 
spolning. Omvandlat i pengar blir det 7 200 kr/år eller ca 20 kr/dag (räknat på 1,8 
öre per liter) 
Så se till att dina kranar och toaletter inte förbrukar onödigt vatten, byt packningar 
i kranar och se till att laga toaletten som smårinner. 
Källa: sydvatten.se samt miva.se 
 
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.  
 

styrelsen@fallbanken.se 
 

 


