
2014-02-17 
 

Brf. Furumossen.  

Expeditionen öppen helgfria Måndagar 18.30-19.30 

Tfn Exp. 031-440011 

Hemsida: www.furumossen.nu 

 

                          
    
 

Hej alla glada ”Furumossare” 
 

Sopor!!! 
 

Återigen måste vi påtala vikten av att  

VI MÅSTE SORTERA VÅRA SOPOR!!! 
Det har varit rena katastrofen i soprummet, 
Sophanteringen är ibland ohållbar! 
En vecka fanns det sopor liggande på golvet för att fylla 2 hela 
bingar, detta fick styrelsen ta hand om då Renova EJ tar med sopor 
förvarade utanför sopkärlen!! 

Inget ska läggas på golvet!!!  
 

Vi ska bara slänga det som ej kan sorteras in i 
åtvervinningsstationen på utsidan av vårt soprum eller i 
kompostrummet. 
Kort sagt… BRÄNNBARA SOPOR som ej kan sorteras i 
återvinningsstationen slängs här inne. 
 
Icke brännbara sopor och avfall som är för stora för att läggas i 
återvinningskärlen ska bostadsrättsinnehavaren själv forsla bort till 
Öjersjös Återvinningscentral, det är inte andra medlemmars sak att 

frakta detta dit! 
 
Bifogar en lathund för sortering!! 

 

Bostadsrättstillägg 
 

Tidigare så har alla boende i bostadsrättsföreningar fått teckna 
både hemförsökring och ett bostadsrättstillägg för att ha fullt 
skydd, mot inbrott så väl som vattenskada. 
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Styrelsen har från och med årsskiftet förhandlat in 
bostadsrättstillägget i bostadsavgiften för att underlätta 
försäkringsförfarandet vid eventuella skador på våra bostädsrätter. 
 
Ni SKALL BEHÅLLA er vanliga HEMFÖRSÄKRING, men tala med ert 
försäkringsbolag om att TA BORT ”BOSTADSRÄTTSTILLÄGGET” för 
det ligger nu mera avtalstecknad genom föreningen och ingår i 
månadsavgiften för er bostad. 
  

Garageportar 
 

Arbete med byte av garageportar och renovering av 
garagefasaderna förväntas starta v.10 
Arbetet förväntas ta ca 10 veckor. Någon gång under denna period 
kommer ni som har garage att få en lapp i brevlådan när utföraren 
behöver ha fri tillgång till ert garage och ni får då parkera på 
gästparkeringen under denna tid utan avgift. 
 

Motioner  
 

Ska lämnas in senast 30 mars så dessa hinner behandlas innan 
Årsstämman som i år är spikad till den 7 Maj kl.19.00 
 

Inbrott 
 

Då vi haft inbrott i föreningslokalen och försök till inbrott i en bil på 
parkeringen, så vi ber alla vara lite extra uppmärksamma! 

 

Cykelförråd 
 

Dessa är avsedda för cyklar, ej avställningsplats till diverse saker vi 
inte längre vill ha inne i våra lägenheter. 
Så vi ber alla nu kolla så över sina gemensamma förråd samt ej 
förvara brandfarliga ämnen här. 
 
 

Mvh Styrelsen 


