
 
 

Upprustning av altanräcken 
Upprustningen av våra altanräcken har nu pågått under en tid. Vi hoppas att 
kunna slutföra arbetet under höstterminen. 
Som vi tidigare informerat om i nyhetsbrev återställs inte de vindskydd, 
insynsskydd och grindar som tagits bort i samband med renoveringen. Om 
medlemmen/hyresgästen åter vill ha vindskydd, insynsskydd och grind så sker det 
genom egen försorg och på egen bekostnad.  
När hyresgäst/medlem återställer vindskydd, insynsskydd och grind så skall det 
ske enligt de instruktioner och ritningar som finns på Fållbänkens hemsida. 
De som inte följt BRF Fållbänkens instruktioner gällande detta måste rätta till den 
utförda återställningen, så den stämmer med givna instruktioner.  
Instruktionerna finns under adress: 
https://www.fållbänken.se/Altanrenovering.php 
 
Flaggstång 

Föreningen har för ett tag sedan satt upp en flaggstång på torget. 
Vi har däremot inte flaggat på flaggdagar med undantag för 
nationaldagen. Flaggstångens viktigaste funktion under året är 
som stöd för vår julgran. Övrig tid finns en vimpel på plats. Är det 

någon av våra medlemmar som vill sköta flaggning på flaggdagar, så hör av er till 
styrelsen. 
 
 
ORDFÖRANDE HAR ORDET 
Efter en helt underbar sommar går vi sakteligen mot en höst som jag hoppas skall 
blir lika fin. 
Under sommaren har det kommit in klagomål gällande städningen i våra 
tvättstugor, men det är faktiskt upp till er som tvättar att se till att tvättstugan 
lämnas i det skick som du vill finna den i.  
VI MÅSTE BLI BÄTTRE! 
Om inte det blir bättre ordning i våra tvättstugor är bokningssystemet så att det 
finns möjlighet att ta bort behörigheten för de som inte sköter sig. Vilket betyder 
att man inte har tillträde till tvättstugan. 
Vad skall man göra innan man lämnar tvättstugan efter avslutat tvätt pass: 
1. Torka av tvättmaskinerna och torktumlaren från tvättmedelsrester och damm. 
2. Rengör tvättmedelskopparna. 
3. Ta bort damm från filtret i torktumlaren samt torkskåp, och släng det i 
soppåsen. 
4. Sopa och våttorka golvet. 
5. Se till att alla fönster är stängda och låsta.  
6. Kontrollera att dörren till tvättstugan är stängd och låst. 
Om du finner din tvättstuga i ostädat skick skicka ett mail innehållande adress, 
datum och tid till styrelsen@fallbanken.se så kommer den som tvättat innan dig 
få en tillsägelse. Vid upprepat slarv kommer den personen att bli av med 
möjligheten att boka och komma in i tvättstugan. 
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Behöver jag säga att våra tvättmaskiner inte är gjorda för mattvätt. 
Många upplever nog att aldrig har så få, städat för så många! 
 
Claes Gustafson 
Ordförande 
 
 

Tillsammans är vi Brf Fållbänken! 
 

styrelsen@fallbanken.se 
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