
 

 
 

Nyhetsbrev nr 2/2022 

 
Telefonnummer till styrelsen 
Fr.o.m. 15 mars kommer det att gå att ringa till styrelsen. Telefonnumret är 0767636169 och 
telefontiden blir tisdagar och onsdagar kl 17:00 till 19:00. Den primära kontaktvägen till 
styrelsen är fortfarande via epost. styrelsen@fallbanken.se. Det kommer inte att gå att lämna 
meddelande på styrelsenumret. Möjligheten att ringa styrelsen skall i första hand utnyttjas när 
ni inte fått återkoppling på era mejl. Felanmälan och kontakt med den ekonomiska 
förvaltningen skall fortsatt ske enligt kontaktinformationen på vår hemsida, fållbänken.se. 
  

Skyddsrum 
Källarförråden i husen på Gribbylunds torg 1, 3, 5 och 7 är också skyddsrum. Det förändrade 
världsläget med Rysslands invasion av Ukraina, gör nu att vi tillsammans med vår 
fastighetsförvaltning har påbörjat en inventering av våra skyddsrum. Vi skall se till att 
skyddsrummen är i funktionsdugligt skick om det allra värsta skulle hända och beredskapen i 
Sverige skulle höjas.  
De medlemmar och hyresgäster som har sina förråd i skyddsrummen måste, vid förhöjd 
beredskap i Sverige, vara beredda att utrymma sina förråd. Det snabbaste sättet att tömma sina 
förråd i ett sådant läge är väl att bära upp sakerna i sina lägenheter och leva lite trångt under 
den tid som nödläget pågår. Nu får vi ju innerligt hoppas att detta aldrig skall behövas, men vi 
kan ju ändå i våra tankar börja planera genomförandet, så att det går så snabbt och smidigt 
som möjligt om det värsta skulle inträffa.   
 
ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
Europa har i år visat sin mörkaste sida sedan 1939. Tänk att historien skall upprepa sig med en 
galning som vill ha makt och ökat territorium, IGEN. Jag trodde faktiskt att människans intellekt 
hade kommit längre på mer än 80 år, men ack vad jag hade fel. Styrelsens arbete ter sig lite 
annorlunda i och med ökad inflation, dyrare el, högre ränta och inte minst beroende på det 
ovissa säkerhetsläget i Sverige, Norden, Europa och resterande delar av världen. 
Förhoppningsvis slutar denna illgärning snart och läget stabiliseras så att livet kan återgå till 
som det var innan Rysslands invasion av Ukraina och Covid pandemin. Det tror jag att jag är 
långt ifrån ensam om att längta till. 
 
Men även under oroliga tider så måste livet rulla på. Så styrelsen beslutade på det senaste 
styrelsemötet att BRF Fållbänkens årsstämma skall genomföras onsdagen den 18 maj. 
Kallelse kommer att skickas ut, samt information gällande senast datum för motionsinlämnande 
kommer att delges senare. Men redan nu går det bra att skicka in era motioner via epost 
styrelsen@fallbanken.se. De motioner som lämnades in inför stämman 2021 kommer också 
behandlas under kommande stämma. 
 
Claes Gustafson 

Ordförande 

 

Tillsammans är vi Brf Fållbänken! 
 

 


