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Din styrelse har 
ordet 
 
DDet går sakta men säkert mot juletider och innan 

flera av oss i föreningen åker i väg över jul och nyår 
så vill vi i styrelsen så klart komma ut med lite 
information. 

JJust nu pågår som ni vet en radonmätning i alla 

lägenheter i huset. Styrelsen kommer preliminärt att 
gå runt och samla in radondosorna 26/1. Det som 
är viktigt för er att göra är att hålla reda på ert 
mätprotokoll och att ni fyller i den information ni 
kan enligt tidigare utskickat mail. Mer information 
angående insamling av dosor och mätprotokoll 
kommer att skickas ut i januari. 

SSedan har styrelsen tecknat ett mycket förmånligt 

kollektivt bredbandsavtal med Comhem som 
kommer att börja gälla från och med 1/1-2015. 
Föreningen kommer ha ett 100Mbit/s bredband 
som för enskild privatperson skulle ha kostat 
339kr/månad. Med föreningens tecknade kollektiva 
avtal så får vi 100Mbit/s för knappt en tredjedel av 
det ordinarie priset, väldigt förmånligt! En höjning 
av årsavgiften som inkluderar avgiften för 
bredbandet kommer att ske vid årsskiftet och i 
början på december kommer samtliga boende att få 
ett informationsbrev från Comhem på posten.  

SStyrelsen vill även be er som kommer att vara 

bortrest en längre tid över jul och nyår att om ni har 
en cykel i cykelstället, att ni låser in den i ert 
vindsförråd. Dels för att lämna lediga platser i våra 
cykelställ men även för att underlätta för eventuell 
snöröjning. Tänk också på att du kan dra ned 
värmen på elementen undertiden du är bortrest för 
att göra miljön en tjänst. Som information så 
kommer föreningen att genomföra en 
cykelutrensning någon gång under nästa år. 

FFörhoppningsvis så får vi en lagom kall vinter med 

mycket snö. Ni boende som har lägenhet med egen 
uteplats ansvarar för skottning av denna själva, så att 
investera i snöskyffel kan vara en god idé. 

VVi vill även slå ett slag för vår uppdaterade hemsida. 

På hemsidan finns det nu en flik ”vanliga frågor” där 
du som boende kan hitta information angående allt 
från andrahandsuthyrningar till hur du ställer in 
tiden på displayen på micron.  

DDet är alltid mysigt att tända levande ljus under höst 

och vinterkvällar men kom ihåg att ha dessa under 
uppsikt och släck ljusen om ni lämnar 
lägenheten. Det är även viktigt att ni byter batteri 
och funktionskontrollerar er brandvarnare. Vi vill ju 
inte ha någon brand i vårt fina bostadsrättshus… 
eller hur?  

AAvslutningsvis vill vi i styrelsen önska er alla 
en riktig God jul och ett Gott nytt år!!! 

 

PPss  

GGllöömm  iinnttee  aatttt……    

 hålla reda på ditt radonmätningsprotokoll, 

 Se över din cykel, 

 Vid behov skotta, 

 Släcka ljusen samt 

 Byta batteri i brandvarnaren! 

DDss  

 
 
 

OOm 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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