
Din styrelse har ordet

Hösten har knackat på dörren och vi i 
styrelsen vill därför hälsa Alla 
medlemmar, nya som gamla, hjärtligt 
välkomna hit och välkomna hem till Brf  
Fålhagen! 

Som bostadsrättshavare har Du säkert 
ett flertal frågor som Du vill få svar på, 
till exempel vad årsavgiften egentligen 
går till, om Du får bygga om i 
lägenheten eller vart Du kan vända dig 
om grannen inte skruvar ner volymen? 

Som medlem i vår förening bör Du 
därför boka in den 31 oktober i din 
kalender. Då får Du nämligen chansen 
att delta i kursen ”Livet som 
bostadsrättshavare” som går av stapeln 
här i Uppsalakl. 17.30.Anmälan görs 
till brffalhagen@gmail.com och 
deltagandet är avgiftsfritt, så ta 
chansen!  

Vi vill passa på att påminna alla 
nyinflyttade att ordna med 
hemförsäkring, då man aldrig vet när 
olyckan är framme… Föreningen har 
även tecknat en kollektiv 
bostadsrättsförsäkring för alla 
lägenheter i huset. Denna försäkring 
glöms ofta bort men är ack så viktig. Så 
Ni som redan har denna försäkring hos 
Ert försäkringsbolag, kan gladeligen 
spara in dessa kronor. Observera dock 
att bostadsrättsförsäkring och 
hemförsäkring är två helt skilda ting.

Nu när löven skiftat färg och mörkret 
lägger sig allt tidigare om kvällarna, är 
vi många som tänder ljus och myser till 
det lite extra. Vi vill därför flagga för 
att Du redan idag avvarar en minut till 
att prova och se över din brandvarnare! 
Var och en ansvarar själv för att nya 

batterier sitter i och att den fungerar 
som den ska.

Surfa gärna in på föreningens sprillans  
nya hemsida; 
www.falhagen.bostadsratterna.se som 
ständigt uppdateras! Här kan Du som 
medlem ta del av aktuella händelser 
och finna matnyttig information som 
rör Ditt boende och Dig som medlem i 
föreningen.  

Avslutningsvis vill vi i styrelsen fira in 
hösten tillsammans med er Alla den 30 
september kl. 19.30. Det bjuds då 
på kaffe och kaka och Du ges ett 
ypperligt tillfälle att hälsa på Din 
granne, kanske för första gången?! 
(Detta lilla mingel kommer äga rum i 
huset bredvid lekplatsen i Eskilparken). 

Med detta sagt vill vi i styrelsen önska 
er Alla en trevlig höst, så ses vi den 30 
september!  …

…Och glöm nu inte att
- anmäla Dig till kursen,
- ordna med hemförsäkring samt
- prova din brandvarnare!

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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