
Din styrelse har ordet 

Nu är hösten åter igen kommen. Löven 

börjar falla och temperaturen sjunker. För 

oss i föreningen innebär dock hösten att 

många boenden återvänder till stan för att 

återuppta sina studier, jobb och andra 

åtaganden vilket betyder mer folk i 

området och därmed större trängsel. Med 

det i åtanke vill vi i styrelsen vill påminna 

samtliga medlemmar om att 

fortsättningsvis respektera sina 

medmänniskor samt följa 

folkhälsomyndighetens rekommendationer 

gällande den nuvarande corona-situationen 

vi befinner oss i.   

Som många av er vet är Uppsala en mycket 

cykeltät stad. Tråkigt nog är det även en av 

städerna där det stjäls flest cyklar och vårt 

område är inget undantag. Vi i styrelsen  

har blivit informerade om ett ökat antal 

cykelstölder på senare tid vilket förstås är 

tråkigt. Därför vill vi uppmana er att vara  

noga med att låsa era cyklar ordentligt (lås 

helst fast den i t.ex. cykelställ) för att 

minska risken för att er cykel blir stulen. 

Använder ni inte er cykel är ett bra 

alternativ att ställa den på vinden, dels för 

att minska stöldrisken men även för att 

frigöra utrymme vid cykelstället.  

 

 

 

Vi vill även påminna om vikten av 

sopsortering och återvinning. Vi i styrelsen 

ser gärna att samtliga medlemmar gör sitt 

yttersta för att sköta sin egna sortering och 

återvinning, både för miljön och den 

allmänna trivselns skull. Det är inte 

ovanligt att man i soprummet möts av allt 

från möblemang till elektronik vilket inte 

hör hemma där. Sådana grovsopor får man 

åka med till närmaste återvinningscentral, 

exempelvis den på Spikgatan i Boländerna. 

Även kompostering uppmuntras extra då 

kompost i förlängningen används som 

drivmedel för stadens bussar, det gynnar 

med andra ord hela staden med ordentlig 

sopsortering! För mer information om vad 

som sorteras se gärna vår hemsida.  

Annan viktig information är att 

uppsalavatten nu kommit med en tidsplan 

rörande leverans av papperspåsar för 

matavfall. Märk väl att sortering av 

matavfall i dessa papperspåsar kommer 

vara obligatoriskt efter det att föreningen 

fått tillgång till dem. Utdelningen kommer 

att ske områdesvis i Uppsala och 

leveransen till Fålhagen beräknas äga rum 

någon gång under vecka 50-51. Denna 

planering kan dock komma att ändras så 

håll gärna koll på deras hemsida för att 

hålla er uppdaterade. För mer information 

kan ni surfa in på Uppsala Vattens 

hemsida. 

Med det sagt önskar vi i styrelsen er en 

fortsatt trevlig höst! 

Har du frågor eller synpunkter, kontakta 

oss gärna på mail eller telefon! 

brffalhagen@gmail.com  

076-221 98 91   
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