
 
 

Råttor 

Trots utsatta fällor ses fortfarande råttor i området.  Anticimex kommer, efter 

ytterligare studier av läget, att vidtaga lämpliga åtgärder.  

Den viktigaste delen av råttbekämpningen är dock hur vi medlemmar och 

hyresgäster uppför oss. Vi vill därför understryka vikten av att alla följer 

dessa uppmaningar:  
 

• Förvara inte mat åtkomligt på uteplatser och balkonger. 

•  Överfyll inte tunnorna för matåtervinning  

• Se till att inga sopor hamnar utanför sopstationerna 

• Överfyll inte papperskorgar 

• Se till att alla ytterdörrar hålls stängda 

• Mata inte fåglar! 
 

Syateljén 

Syateljén vid torget är nu ledig för uthyrning. En lösning där någon tar över 

lokalen i befintligt skick och bedriver liknande verksamhet, skulle vara den klart 

mest ekonomiskt fördelaktiga lösningen för oss medlemmar i BRF Fållbänken. 

Finns det någon medlem som är intresserad av att hyra den i befintligt skick eller  

känner till någon som är det?  Hör då av er, innan 15 maj, till 

styrelsen@fallbanken.se 

Lokalen är inredd som syateljé och den som tar över lokalen för att bedriva 

liknande verksamhet, kan omedelbart starta sin verksamhet. 

 

Brevlådor 

Tänk på vår brevbärare! 

De medlemmar som tar emot sin post i postlådor uppmanas att hålla sina 

postlådor i gott skick. Är postlådan trasig måste den omedelbart repareras eller 

bytas ut. Postlådorna måste sitta minst 90 cm över marken.  

Postlådorna måste också tömmas innan de blir så fulla att mer post inte får plats. 

Även de som tar emot post i brevinkast måste se till att brevinkastet är i gott 

skick och lätt att öppna.  

 

ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Man kallar det för vår, men vart har värmen tagit vägen?  

Under maj månad kommer vi ta tag i träd och buskar i vår förening. Det betyder 

att träd som har vuxit sig stora och står så att dom kan skada byggnader eller bilar 

på parkeringar kommer att tas bort, andra träd kommer att kronhöjas så att det 

skall bli lättare att sköta dom samt gräset där under. Buskar kommer att klippas 

och ansas så återfår sin tänkta form och inte sprider ut sig vind för våg. Snart är 

det hög tid att plantera på altanen eller balkongen och sitta där och njuta av 

sommaren. Tänk bara på att om du sätter ut blomlådor så skall dom hänga på 

insidan av räcket, vattna också försiktigt så att grannen inte blir dränkt!  
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Renovering av altanräcken i sektor 1 är nu klar. Inom en snar framtid kommer vi 

att fortsätta med altanerna norr om Linbastuvägen upp mot Gribbylundsvägen.  

Vi återkommer med ett startdatum till de lägenheter som det berör. 

 

 

Claes Gustafson 

Ordförande 

 

Tillsammans är vi Brf Fållbänken. 

styrelsen@fallbanken.se 
 

 

 

mailto:styrelsen@fallbanken.se

