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Din styrelse har ordet	  
EEn efterlängtad vår närmar sig med stormsteg även 
fast vi säkert kan råka ut för ett bakslag i vädret eller 
två men det hör ju våren till. I och med att våren 
närmar sig så har det också börjat dra ihop sig för 
föreningens årsstämma. Årsstämman kommer äga rum 
måndag den 11 maj kl 1830 i grannföreningen Duvans 
källarlokal, mitt emot vår entréport. Årsstämman är ett 
ypperligt tillfälle för er medlemmar att vara med och 
påverka de beslut som fattas i vår bostadsförening. Är 
det något som DU vill ska behandlas under 
årsstämman? Skriv i sådana fall ner detta i en motion 
och maila till styrelsen eller lämna i vårt postfack senast 
fredag den 10 april. Motionen kommer därefter att 
behandlas under stämman och du har därigenom 
möjligheten att påverka.  

II samband med årsstämman så har det även blivit dags 
för oss i styrelsen att tacka för det gångna året. Vi är 
några ledamöter och suppleanter som kommer att sitta 
kvar men vi vill också ha in nytt blod i styrelsen. Är du 
intresserad av ett lärorikt och utvecklande uppdrag 
som även ser bra ut i ett cv? Då kanske du ska ta 
chansen att engagera dig i vår bostadsförening. Det 
enda du behöver göra är att ta kontakt med vår 
valberedning genom att maila till 
brffalhagen@gmail.com eller ring 076 221 98 91 och 
anmäl intresse. Har du frågor om var det innebär att 
vara styrelseledamot eller suppleant, så är du varmt 
välkommen att kontakta oss styrelsen.  

VVad har då skett i vår bostadsrättsförening under det 
gångna året; Det har bl.a. utförts en radonmätning 
under hösten/vintern, där lägenhetshusets medelvärde 
trevligt nog var långt under föreskrivna värden. 
Mätresultatet har skickats in till kommunens 
miljöförvaltning av styrelsen. Det har även tecknats ett 
avtal med comhem angående kollektivt bredband. Vi i 
styrelsen hoppas att samtliga är nöjda med det nya 
bredbandsavtalet och att bytet gick bra. Styrelsen har 
även lagt om ett av bostadsföreningens lån till en lägre 
ränta än tidigare. 

VVi i styrelsen vill även passa på och berömma alla er 
boende för den goda ordning som råder i vår entré och 
vid våra postfack. Det är väldigt roligt att vår förening 
har fått beröm från bredbärare etc. som just berömt 
oss för vår goda ordning och mycket av det är er 
förtjänst. Tänk på att det även är viktigt att vi tar 
ansvar och håller våra korridorer rena och fria. Det är 
inte tillåtet att ha dörrmattor, sopor eller cyklar m.m. 
stående i korridoren då dessa kan blockera eller 
försvåra nödutrymning vid t.ex. en brand. Se därför till 
att inte förvara något i våra gemensamma utrymmen.  

	  

	  

	  

	  

  

AAvslutningsvis vill vi önska er alla en riktigt trevlig påsk 
så hoppas vi att vi ses på årsstämman, den 11maj kl 
1830 i bostadsrättsföreningen Duvans källarlokal. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Styrelsen 

 
 
TTveka aldrig att lägga en lapp i vårt postfack, skicka ett 

mail eller slå en signal ifall du har frågor eller 
synpunkter. 

brffalhagen@gmail.com 

076 221 98 91	  
	  

Glöm inte föreningens hemsida. Där kan du finna svar 
på de flesta frågor. Är det någon information du 

saknar på vår hemsida så meddela oss så åtgärdar vi 
det. 

www.falhagen.bostadsratterna.se 
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