
 
 
Skräp på Torget 
Genom fållbänkens område går under de varma sommardagarna en strid ström 
av ungdomar på väg till Ängsholmsbadet. De mellanlandar också ofta på torget. 
De lämnar efter sig en hel del skräp som glasspapper, godispapper burkar, 
fimpar och annat. Våra fastighetsskötares uppdrag är inte att hålla rent på 
torget, utan bara på Fållbänkens område. Trots det tar de ofta frivilligt på sig 
uppdraget att plocka skräp på torget. Tack Percy och Yildirim. Det är dock svårt 
att hålla jämn takt med nedskräparna.  
Vi har också vid några tillfällen sett yngre förmågor som gått runt med 
plastpåsar och plockat skräp. Vi framför härmed vårt tack till dem och 
imponeras av deras initiativ och den goda uppfostran de fått. 
 
Papperskorgarna vid ICA 
En del av de som hämtar ut paket på ICA eller på MyWay har valt att slänga 
emballaget i papperskorgarna på torget. Det har gjort att papperskorgarna blivit 
fulla snabbt. På styrelsemedlems Jovanas initiativ har vi nu försett 
papperskorgarna med kedjor, som gör att det inte går att slänga stora saker i 
korgarna. Kedjorna förhindrar också fåglar från att plocka ut skräp ur korgarna 
och sprida runt på torget.  
Vi tror att kedjorna skall göra att vi får ett renare torg. 
 
ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
Jag tillsammans med hela styrelsen vill tacka för det förtroende som de röstande 
medlemmarna, genom sitt sätt att rösta, visade styrelsen!  
Jag hoppas att det är sista gången vi tvingas att genomföra stämman via 
poströstning. Styrelsen är helt införstådd med att det inte är ett perfekt sätt att 
genomföra årsstämman på. Men regler är regler. 
 
Den styrelse som ni röstade fram är nu konstituerad och ser ut som följer: 
Claes Gustavsson                 Ordförande (mandat till 2022) 
Thomas Nordell Vice Ordförande (mandat till 2023) Omvald 
Karl-David Andersson Sekreterare (mandat till 2023) Omvald 
Linda Eklund  Ledamot (mandat till 2022) 
Sheren Salih  Ledamot (mandat till 2023) Omvald 
Carl Johan Thorell Ledamot (mandat till 2022) Nyvald 
Anders Mattson Ledamot (mandat till 2023) Nyvald 
Darina Brohlin Rönn Suppleant (mandat till 2022) Nyvald 
Jörgen Backlund Suppleant (mandat till 2022) Nyvald 
 

Stämman godkände också att vi använder Balazsc Keresztes som ekonomisk 
”resurs” under nästkommande mandatperiod, trots att han inte längre är 
medlem i föreningen.  

Nyhetsbrev 
Nr 6, 2021 

  



Detta kommer att innebära att Balazsc Keresztes kommer att fortsätta att sköta 
uppdraget som BRF Fållbänkens kassör till nästa stämma, eller tills styrelsen 
hittar en lösning som säkrar kontinuiteten i uppdraget och som håller samma 
kompetensnivå.  
 
Jag vill även tacka de avgående styrelsemedlemmarna Marijana Nikolic och 
Salam Alkhalidi , för deras arbete i styrelsen. 
 
Det jag nu ser fram emot är att restriktionerna gällande möten skall släppas och 
vi kan kalla till extra stämma så fort som möjligt. 
Tack ännu en gång för ert deltagande på 2021 års stämma! 
 
Claes Gustafson 
Ordförande 

 

 
Tillsammans är vi Brf Fållbänken. 

styrelsen@fallbanken.se 
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