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Hej alla föreningsmedlemmar! 

Här kommer lite kort information innan jultider  

Hemsida 

Under hösten har vi arbetat med att få igång en hemsida där det kommer finnas uppdate-

ringar om vad styrelsen har gjort och vilka projekt som är på gång. När hemsidan är i full 

drift, under våren 2018, kommer den att ersätta nyhetsbrevet för att det ska bli mer miljö-

vänligt och ekonomiskt för föreningen.  

Teknisk förvaltning 

Tekniska förvaltningen har tillsammans med Miljö-Hälsa utfört provtagning på vår vattenan-

läggning för legionellabakterier. Lab-analysen och omdömet på vår anläggning är utmärkt 

och det finns inga spår av legionellabakterier i systemet. 

Vintertider 

Kom ihåg att… 

 Inte ställa mopeder, motorcyklar eller andra bensindrivna fordon i källarförråden på 

grund av brandfarligt material och bränsle som kan försvåra vid en eventuell brand.  

 Julgranar och kartonger får ej slängas i våra soptunnor utan behöver transporteras 

av respektive medlem till en återvinningscentral.  

 Alla som har digital motorvärmare behöver ställa om sommartid och vintertid  

manuellt. 

 Alla som har hyrda parkeringsplatser behöver själv skotta bort snö, då det inte ålig-

ger föreningens att skotta snö där.  

 Inte ställa upp ytterdörrarna då det medför objudna gäster, släpper in kyla och läm-

nar åverkan på dörrarna. Fortsätter dörrarna att ställas upp kommer vi dessvärre bli 

tvungna att bekosta portlarm.  

Avgiftshöjning 

Då föreningen ligger bra till i den ekonomiska planen blir avgiftshöjning i år endast 4,5 % 

och inte som planerat 9 %.  

Olika kontaktvägar 

Nedanstående kontaktvägar är de säkraste och snabbaste sättet att få hjälp och svar på 

frågor. Alla styrelsemedlemmar tar också del av de mail som skickas till nedanstående 

adresser.  

 

 För felanmälan, vänligen mejla: felanmalan@fallbanken.se  

 För att komma i kontakt med teknisk förvaltning, vänligen mejla: tekniskforvalt-
ning@fallbanken.se  

 

 Telefon nr till tekniskförvaltning och felanmälan: 076-191 39 81. Inträffar något efter 
kl 17 kan ni ringa Jour nr 08-316580. 

 

 För frågor till styrelsen, vänligen mejla: styrelsen@fallbanken.se  
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 För frågor som rör parkering, vänligen mejla: parkeringsplats@fallbanken.se  

 För frågor gällande en faktura eller liknande, vänligen mejla: ekonomiskforvaltning@fallbanken.se  

 Har du tips och idéer till styrelsen, vänligen mejla: forslagsladan@fallbanken.se    

 

Vi i styrelsen önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!  
Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete med att skapa den bästa bostadsrättsföreningen  

och verka för en trygg och säker hembygd. 
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