
 

 
 

 

Nyhetsbrev nr 11/2022 

 
Öppet hus i styrelselokalen vid torget 
Tack alla ni som tog er tid att besöka oss under det öppna huset, torsdagen den 15 december. 
Det gladde oss mycket! Ert engagemang är ovärderligt! 
Även i fortsättningen kommer vi att ha öppet för våra medlemmar i vår nya fina styrelselokal. 
Snarast efter jul och nyårshelgen kommer vi att meddela vårterminens öppettider.  
 
Container för julklappspapper 
För att förenkla för er under julen så kommer det att, som vanligt, finnas en container där man 
kan slänga julpapper och kartonger. Containern kommer att stå bakom ICA eller på torget, 
platsen är inte riktigt bestämd när jag skriver detta. Eventuellt kommer containern vara låst 
med kodlås, i så fall kommer koden att vara 1224. 
 
Tvättstugetider 
I ett tidigare nyhetsbrev skrev vi om att spara el. Vi berättade om att vi kommer att ta bort en 
tid i tvättstugorna. Detta är nu genomfört, vi har tagit bort morgontiden mellan 07:00 och 
10:00. Då är strömmen dyrast.  
 
Avgiftshöjningen 
Avgiftshöjningen på 30% träder inte i kraft förrän februari månad 2023. Första gången vi skall 
betala den nya avgiften, är med den avgiftsavi som skall betalas före sista bankdagen i januari. 
 

Levande ljus! 

Som vanligt påminner vi om att tänka på att: 

• använda ljusstakar i material som inte kan börja brinna, till exempel smide, 
keramik, sten eller liknande 

• dekorera din ljusstake med icke brännbart material, till exempel sand, sten, glas 

eller snäckor 

• se till att ljusen står stadigt 

• inte ställa ljusen för nära gardiner eller på tv:n 

• aldrig placera många värmeljus tätt tillsammans på en bricka eller ett fat 

• aldrig lämna levande ljus utan uppsikt. 

Sätt upp en påminnelse på insidan av din ytterdörr om att släcka ljusen! 



Nyhetsbrev med e-post 
Om ni inte redan gjort det, lägg in er e-postadress i portalen. ”portal.nabo.se ”. Då får ni 
nyhetsbreven även i er inkorg. 
 
Ordförande har ordet 
Så här veckan före jul vill jag passa på att önska alla våra medlemmar en riktigt god jul och ett 
gott nytt år. Som ni har sett tidigare nyhetsbrevet har styrelsen beslutat att senarelägga 
avgiftshöjningen. Ta det som en liten julklapp från styrelsen. 
Tänk på dom som måste fira julen ensamma, tänk på dom som får fira julen i krig eller tänk på 
dom som måste fira julen på sjukhus. Så glöm inte att kontakta någon som har det ensamt eller 
svårt, ett telefonsamtal, mail eller sms kan betyda så mycket. Kanske man kan skänka en gåva 
till någon i nöd, eller ge en liten julklapp till någon som har det svårt. 
 
Claes Gustafson 

Ordförande 

 
 
 

 
God Jul & Ett Gott Nytt År! 
Önskar Styrelsen i Brf Fållbänken 

 

 

 
 

 
 
 

Tillsammans är vi starka! 
 

 


	Levande ljus!

