
Din styrelse har ordet

Snön lyser vit i vår park, snön ligger 
vit på taket och endast Brf  Fålhagen är 
vaken. Så tog då Sven med sig snön 
lagom till Lucia och julen står snart för 
dörren… (eller ja, så var det i alla fall).

Vi i styrelsen vill börja med att tacka 
för hösten som gått och framföra ett 
extra tack till alla medlemmar som 
bidragit till att vi nu har rena och fina 
korridorer, utan sopor och skor. Fortsätt 
så!

Många har tyvärr under årets gång 
haft problem med Com Hem. Vi i 
styrelsen vill klargöra att föreningen 
har ett avtal med Com Hem och vid 
eventuella problem kan Ni uppge 
följande avtalsnummer; A- 122009.

Angående abonnemangsfrågan hos 
Com Hem vill vi även förtydliga vikten 
av att uppge rätt adress i deras 
formulär. Adressen som ska uppges för 
att bekräfta att Du bor i ett “Com 
Hem- hus” är Petterslundsgatan 14 
och INTE, 14 E. Skulle någon 
medlem även fortsättningsvis stöta på 
patrull är det bara att vända sig till 
någon av oss i styrelsen.  

Den första snön föll och förutom vitt 
skimmer för den även med sig 
förpliktelser för dig som medlem i 
föreningen! Var och en ansvarar själv 
för att det skottas utanför dörren. 
Denna göra ingår alltså INTE i 
snöröjningen runt fastigheten. 

Att alla cyklar placeras i cykelställ och 
inte bredvid är extra viktigt nu när det 
ska plogas och för att detta ska kunna 
genomföras får det inte finnas cyklar i 
vägen. Om Du inte tänker cykla i 
vinter eller kommer vara bortrest en 

längre period, uppskattar vi om cykeln 
ställs in i vindsförrådet.   

Dra gärna ner värmen om Du reser 
bort över jul och nyår. Tänk på miljön! 

Kom ihåg att släcka ljusen och byt 
batteri i brandvarnaren! Det finns inget 
mysigare än levande ljus nu när det är 
mörkt och kallt. Mindre mysigt är att 
jättemånga bränder under de mörka 
vintermånaderna beror på just levande 
ljus… Så tänk på att alltid ha ljusen 
under uppsikt och varför inte sätta en 
liten påminnelselapp på ytterdörren! 

Avslutningsvis vill Vi i styrelsen önska 
Er Alla en riktigt God jul & Gott 
Nytt År…

…Och glöm nu inte att
- skotta,
- ställ cykeln på rätt plats,
- släck ljusen och
- byt batteri i brandvarnaren! 

        

Om Du har frågor eller synpunkter, 
tveka inte! Lägg en lapp i vårt postfack, 

skicka ett mail, surfa in på hemsidan 
eller slå en signal till oss i styrelsen;

brffalhagen@gmail.com
falhagen.bostadsratterna.se

0762-21 98 91
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