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Din brf-styrelse har ordet 
 

Snart är julen här och innan alla julfirare i 
föreningen åker iväg på skilda håll vill vi i 
styrelsen dela med oss av några saker. 

Covid-19 är inte över ännu. Var överdrivet 
försiktig för att dämpa möjlig smittspridning. Och 
skjut upp festandet…. 

Levande ljus är fint  

 Kontrollera din brandvarnare -byt gärna 
batteriet förebyggande så att den inte 
piper när du är bortrest. 

 Lämna inte levande ljus obevakade. 

 Brandfilt och brandsläckare finns på varje 
våningsplan. 

 Om brandlarmet går – utrym                 
men om trapphuset är rökfyllt – stanna i 
lägenheten! Dörren klarar 60 minuter. 

Det kommer att snöa och vi vill påminna om att 
bostadsrättsinnehavare med uteplats själva 
ansvarar för skottning av denna. 
 

Sopsorteringen steppar upp! Matavfall ska nu 
läggas i papperspåse i det bruna sopkärlet. 
https://www.uppsalavatten.se/hushall/avfall-och-
atervinning/kallsortering/sorteringsguide/avfallsty
per/matavfall/  Papperspåsar och en ventilerad 
hållare distribueras.                                             
Du bör alltså ha minst tre sopkärl i ditt skåp :  

1.matavfall (papperspåse i hållare) 

2.brännbart i grön soptunna 

3.förpackningar (papper,papp,plast,metall,glas) 
Du behöver inte rengöra så noga. Använd kallt 
vatten i så fall. 

Det är praktiskt att ha fyra behållare och ha en för 
bara plast. Det blir mycket plast och den kan vara 
lite kladdig. 

 

I den blå soptunnan för pappersförpackningar 
måste du platta till dina förpackningar och rensa 
bort plast/frigolit (= plast). Denna tunna svämmar 
ofta över trots att den faktiskt töms 2 ggr/vecka.  

 

Din cykel bör du låsa fast i cykelstället.         
Gärna båda hjulen och ramen. Trist, men det finns 
tjuvar. Hårda bygellås är svårare att kapa än 
vajerlås. Om du reser bort så ta upp cykeln på 
vinden och lås in den i ditt förråd. Eller varför inte 
ställa in den i din lägenhet? 

Var noga med att vindsdörrarna går i lås. Inbrott 
på vinden vill vi inte ha. 
Men gallergrinden bör stängas tyst och försiktigt.       

 
Avslutningsvis önskar vi i styrelsen dig en riktigt 
god jul och ett gott nytt år – kanske på något nytt 
sätt tillsammans med familj och vänner 

 

Tveka aldrig att lägga en lapp i vårt postfack, 
skicka mejl eller ring om du har frågor eller 

synpunkter. 

brffalhagen@gmail.com  076 221 9891 
 

Föreningens hemsida är värd ett besök. Där kan 
du finna svar på många vanliga frågor. 

https://falhagen.bostadsratterna.se/ 


