
 
 

AVGIFTSHÖJNING 
Fr.o.m januari höjs avgiften med 10%, enligt den plan som presenterades 
på infomötet den 17 oktober 2019. 
För att ta del av presentationen från info.mötet om avgifterna gå till 
https://fållbänken.se/resources/Info20191017.pdf 
 
DYR EL 
Nu är elen väldigt dyr! Den el vi betalar tillsammans i BRF Fållbänken är el som 
gör att vi har varmvatten och elen som går åt i våra gemensamma tvättstugor. 
Så…. tvätta med fulla maskiner och, om det är praktiskt genomförbart, torka 
kläderna på ställning på balkong eller inne i er lägenhet.  
Att en dusch kostar mycket mindre än ett bad är också något att tänka på! 
Här en länk till Vattenfalls hemsida med tips på hur du kan minska din privata 
elförbrukning: https://www.vattenfall.se/fokus/tips-rad/minska-
elforbrukningen/ 
 
ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
Julen är i antågande och för några dagar såg det riktigt juligt ut. Har vi riktig tur 
kanske snön kommer tillbaka lagom till jul.  
Så här års tar man fram stearinljusen för att tända och mysa i skenet när 
mörkret tar det mesta av dygnet. Glöm bara inte att släcka ljusen när ni inte 
har uppsikt över dom. Men håll ut för den 22 december vänder det och ljuset 
tar åter kommandot under dygnet och dagarna blir allt längre och längre för 
varje dygn som går.. 
Julen är en högtid som många längtar till, god mat, godis, familjer samlas och 
alla julklappar som skall delas ut. Därför ber jag alla er som bor i vår förening 
att sopsortera rätt, matavfall i den gröna tunnan som slängs i återvinnings-
påsar. Dessa återvinningspåsar hittar ni i tvättstugan. Glas, plast, tidningar, 
papper, kartong och metall transporter ni till kommunens återvinningsplatser. 
Det andra sopkärlet är till för andra normala hushållsavfall.  
För att förenkla för er under julen så kommer det att finnas en container som 
vanligt bakom ICA där man kan slänga julpapper och kartonger.  
Tänk rätt i sorteringen annars kommer vi stå här med överfulla sopkärl! 
Det börjar bli lite tjatigt det här med Corona och den nya varianten Omikron, 
tänk på att vara försiktiga håll avstånd, använd andningsskydd, sprita och tvätt 
händerna ofta.  
 
Tänk på att ett litet kort samtal till en som firar julen ensam kan betyda så 
mycket! 
 
Claes Gustafson 
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God Jul & Ett Gott Nytt År! 

Önskar Styrelsen Brf Fållbänken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillsammans är vi BRF Fållbänken 

 

styrelsen@fallbanken.se 
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