
 

  

 

 
 

•••• Driftoptimering 
 
Under andra halvan av februari kommer arbetet med 
driftoptimering att fortsätta. Syftet med driftoptimeringen är 
att betydande energibesparingar kan uppnås genom att få 
kontroll på vår vattenförbrukning. Lappar med mer 
information om tid för arbetet kommer i brevlådan ca en 
vecka innan. Termostater kommer att bytas ut i hushållen. 
Det är Miljö- och Energiteknik som gör arbetet och de 
kommer att låna Furumossens kvarterslokal för lunch och 
raster under dagarna.  

 
 

•••• Nya kärl till miljöstationen 
 
Vecka 4 börjar kommunen att byta ut gamla kärl 
mot nya vid alla miljöstationer. Det betyder att 
även vi får nya. Exakt tid för detta vet vi inte men 
någon gång efter vecka 4 alltså. 

 
 

•••• Furumossens kompost med i Partille tidning 
 
I Partille tidning tor 26 jan kunde man läsa om hur vår 
förening sköter vår sophantering. Det var Lars Sjöström som 
hjälpte till med information till Partille tidning som fått tipset 
att vi har ett väl fungerande sophanteringssystem. 
 
Vi betalar idag 126 000 kr om året för restavfall. Om det inte 
varit för återvinningsstationen och komposterna så hade det 
varit kring 400 000 kr istället. Så i anslutning till detta vill vi 



påminna om vikten av att alla här på Furumossen 
komposterar matavfall. Vi får hela 10 ton jord varje år från 
komposterna men det har varit mer för några år sen vilket 
betyder att vi kan bli bättre på att kompostera. Att använda 
kompost är också något som föreningen tagit ett gemensamt 
beslut om då vi för flera år sedan investerade i komposterna. 
 
Om någon känner sig osäker kring hur komposten fungerar 
och vad man kan kompostera, fråga gärna någon i styrelsen, 
tex på expeditionstid, måndagar. 

 
 

•••• Solariet tas bort 
 

Tyvärr måste vi meddela att solariet kommer att tas bort. 

Detta på grund av att det är för dyrt att underhålla. Det går 

bra att lösa in oanvända solpoletter och få pengarna tillbaka 

på expeditionstid måndagar 18.30-19.30. 

 
 

•••• Årsstämma 9 maj kl 19.00 
 
Onsdag den 9 maj är det årsstämma i 

kvarterslokalen kl 19.00. Ta gärna med er årsredovisningen. 

Alla är välkomna! 
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