
Din styrelse har ordet
Så kom den meteorologiska våren och 
i rask takt därefter även den riktiga till 
Brf  Fålhagen, det vill säga sol-regn-
snö… Ett av våra främsta vårtecken är 
som vi alla vet grillning. Vår förening 
har inga mandat till att förbjuda grill-
ning på balkongerna, men styrelsen vill 
bara påminna alla medlemmar om vår 
fina lilla park som lämpar sig alldeles 
utmärkt för detta, och som i sin tur 
minskar risken för att os och rök tar sig 
in i grannens lägenhet genom ventila-
tionssystemet. Tänk helt enkelt på din 
grannes trevnad! 

Det börjar dra ihop sig för förening-
ens årsstämma. Det är här som Du 
som medlem har chansen att påverka 
och tycka till! Årsstämman kommer 
äga rum tisdagen den 13e maj kl. 19:00 
i matsalen i servicehuset Eskilsparken, 
som ligger ett stenkast från vårt hus.
Om Du har något som Du vill ta upp 
på årsstämman, skriv ner detta i en 
motion och överlämna till styrelsen se-
nast onsdagen den 23e april. Motionen 
kommer då behandlas under stämman 
och du har chans att påverka! (Obser-
vera att det inte tillåts några övriga frå-
gor under själva mötet, utan allt som 
ska behandlas måste stå på dagord-
ningen). 

En trevlig nyhet för i år är att det an-
ordnas lite mat och dryck i anslutning 
till årsstämman. Det enda Du behöver 
göra är att skicka iväg en anmälan till 
brffalhagen@gmail.com där du 
anger ev. specialkost samt önskemål om 
dryck (öl, cider, lättöl, alkoholfritt) se-
nast fredagen den 2e maj, men om du 
inte vill/kan stanna på lite samkväm är 
du givetvis välkommen på årsstämman 
i alla fall!    

I samband med årsstämman är det 
även dags för årets styrelse att lyfta på 
hatten och tacka för det gångna året. 
Några kommer sitta kvar, men det har 
nu även blivit Din tur att anta utma-
ningen ifall du känner dig manad till 
att engagera dig på fritiden! Att sitta i 
styrelse är både utvecklande och läro-
rikt och dessutom en fin merit i din cv, 
så ta chansen och ta kontakt med vår 
valberedning genom att maila till 
oskar.eliasson@gmail.com eller ringa 
till 073-5302927. Du är även varmt 
välkommen att kontakta vår ordföran-
de Andreas Bengtsson, 
andreasbengtsson91@hotmail.com. 

        

Styrelsen vill flagga för att från och 
med den 1 juli i år kommer bostads-
rättsföreningar ha möjlighet att ta ut en 
avgift i samband med andrahandsut-
hyrning, i enlighet med ett nytt lagför-
slag. Detta kräver dock en stadgeänd-
ring, vilken styrelsen håller på att ut-
forma. Mer info kommer under vå-
ren… Med detta sagt vill Vi i styrelsen 
önska Er Alla en GLAD PÅSK! 

(Pssst! Vid klagomål, kontakta gärna 
styrelsen skriftligen ) 
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