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Hej alla medlemmar! 

Hoppas ni fått en god fortsättning på det nya året. Här kommer årets första nyhetsbrev.  

Hemsidan 

Som vi nämnde i julbrevet så håller styrelsen på att ta fram en hemsida till Brf Fållbänken1. 

Vi behöver foton till hemsidan och vänder oss nu till er för hjälp. Skicka gärna era bästa bil-

der tagna i Gribbylund, som är fria för föreningen att använda.  

Maila till: styrelsen@fållbänken.se . 

Teknisk förvaltning 

Som vi tidigare nämnt har Brf Fållbänken1 fått ta över den tekniska förvaltningen pga. att 

det inte fungerade med den tidigare förvaltningen ”VKRE” och det blev väldigt kostsamt för 

föreningen. Således vill vi även lyfta fram att detta är något styrelsen testar för att vi hoppas 

att egen teknisk förvaltning ska fungera bättre, ge snabbare service och bli mindre kostsam 

för föreningen. 

Nedan följer en närmare presentation av den tekniska förvaltningen: 

Jovanna Sjölander – är styrelseledamot som känner föreningen och området väldigt 

bra. Jovanna har därför fått en visstidsanställning som fastighetsförvaltare för att 

organisera den tekniska förvaltningen eftersom den tidigare inte fungerade väl. 

Hon är arbetsledare för fastighetsskötarna som nämns nedan. Hon sköter även en 

hel del administration åt föreningen.  

Percy Ellmén – har arbetat som fastighetsskötare i många år och han arbetade när vi 

hade den tidigare förvaltningen VKRE. Eftersom han känner till området väl så 

valde styrelsen att anställa Percy som fastighetsskötare med ansvar för drift. Percy 

har en tillsvidareanställning.  

Yildirim Üzüm – är nyexaminerad fastighetsskötare. Yildirim fick testa på jobbet som 

fastighetsskötare under Percys semester. Då han gjorde ett bra jobb och förening-

en var i behov av en till fastighetsskötare så fick han fortsätta sin anställning. Yildi-

rim har en tillsvidareanställning.   

 

Renovering 

Vi ber er vänligen att hålla er till föreningens renoveringstider som är 8-17 på vardagar.  

Vid renovering av sin uteplats så måste man alltid få ett godkännande från vår tekniska för-

valtning, som ni enkelt når via tekniskforvaltning@fallbanken.se.  

Tänk på att… 

Endast spola ner toalettpapper i toaletterna. Annat papper och material löser inte upp 

sig och kan leda till kostsamma översvämningar. 

Vi får bara parkera på en parkeringsplats och inte inne på gårdarna, vi kommer att sätta 

upp bommar överallt om det fortsätter att parkeras på gården. Inne på gårdarna 

får endast 15 minuters i och urlastning ske. 
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Valberedning 

Valberedningen kommer nu att inleda sin process med att ta fram förslag på en ny styrelse till årsstämman som är den 

11 april. För att nominera en medlem i Brf Fållbänken maila senast den 6 mars till:  

valberedning.fallbanken@gmail.com  

Skriv en kort motivering till varför personen anses vara en lämplig kandidat samt fullständiga kontaktuppgifter.  

 

Vi i styrelsen 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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