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Din styrelse har ordet 
 
Så släppte till slut sensommaren taget 
om Fålhagen och löven började skifta 
färg, men inte nog med det för det ver-
kar som om Herr Frost kom hack i 
häl… 
 
Innan kälen kom i marken lyckades 
föreningen utöka cykelställen med 
15 nya platser! Platserna finns ut-
med kortsidan på huset och med detta 
välbehövliga nytillskott hoppas vi nu 
att alla kommer hitta en plats att par-
kera cykeln på. Ett extra stort tack till 
”cykelgruppen”, utan ert engagemang 
hade vi inte hunnit före kälen! J 
 
Utöver nytillskottet av cykelställ har 
det även skett en förändring på parke-
ringen. Föreningen har utökat an-
talet parkeringsplatser med en 
plats genom att ta bort handikapparke-
ringen. Föreningen har ingen skyldig-
het att tillhandahålla en sådan plats 
och då vi märkt att efterfrågan ökat på 
parkeringsplatser har vi valt att göra 
om denna p-plats. Observeras bör dock 
att om behov av en handikapparkering 
uppstår i huset, då har föreningen rätt 
att säga upp kontraktet med den som 
hyr. Tanken från styrelsens sida är 
alltså att tillmötesgå efterfrågan på 
parkeringsplatser samtidigt som möj-
ligheten att tillgå en handikapparkering 
fortfarande kommer finnas, utifall att 
behov uppstår. 
 
I takt med att vi övergick till vintertid 
blir dagarna allt kortare. För att lysa 
upp vintermörkret är vi säkert många 
som tänder både ett och flera levande 
ljus. Det har därmed blivit dags att 
göra den årliga kontrollen av din 
brandvarnare.  
Det är du som medlem som an-
svarar för att det sitter fräscha 

batterier i din brandvarnare samt 
att den fungerar som den ska i övrigt!  
 
Vi i styrelsen vill passa på att påminna 
alla medlemmar om att rökning läm-
nar spår efter sig, bestående av såväl 
fimpar som aska… För ökad trevnad 
grannar emellan vill vi därför tipsa om 
att vi både askar och fimpar i en ask-
kopp.  
 
Avslutningsvis vill styrelsen berömma 
er alla för ett gott samarbete till en ge-
mensam trevnad i såväl huset som för-
eningen. J Det är tack vare er som vi 
hela tiden utvecklas och förbättras!  
 
Surfa gärna in på föreningens hemsida 
(www.falhagen.bostadsratterna.se) som 
ständigt uppdateras! Detta för att öka 
informationsflödet inom föreningen 
och för att du som medlem ska ha nära 
till svar på frågor som dyker upp i din 
vardag. Här kan du som medlem ta del 
av aktuella händelser och finna mat-
nyttig information som rör ditt boende 
och dig som medlem i föreningen. 
Kontakta gärna styrelsen om du tycker 
att något fattas eller har synpunkter på 
innehållet på hemsidan. Ett av de se-
nare nytillskotten är fliken om av-
giftsavin, så in och kika om du und-
rar vem som ansvarar för vad när av-
giften ska betalas i slutet av måna-
den…  
 
Om du har frågor eller synpunkter till 
styrelsen, lägg en lapp i vårt postfack, 
skicka ett mail eller slå en signal till oss! 
 
Väl mött, önskar styrelsen! J  
 
E-mail: brffalhagen@gmail.com 

Tel: 076-221 98 91 
	  
	  
	  


