
Hej alla ”Furumossare”   

 
Filterbyten 

Det har blivit en liten försening med fläktfilterby tena, detta på 
grund av att aggregaten behöver en mindre elektrisk  ombyggnad. 

 Arbetet återupptas inom kort. 
 
  

Motioner 
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 31  mars 2012 för 

att kunna behandlas till årsstämman. 
Årsstämman infaller i år onsdagen den 9 maj kl. 19. 00 i 

kvartersgården. 
 
 

Solarium  
Solariet är stängt ! 

Detta pga. av att plexiglasskivan har blivit sönder slagen 3 gånger 
sedan i somras 

Nytt plexiglas kostar 5300 kr. 
 

Vill ni ha nytt solarium föreslår vi att ni tar upp  detta i en motion till 
årsstämman.  



 

Städdag den 28 april 
 
 

 
 

Vi samlas vid gräsklippargaraget kl. 10.00 
Därifrån utgår arbetet och vi hjälps åt att se över  alla 

gemensamma ytor. 
Fortsätt sedan gärna med era privata rabatter och u teplatser. 

 
Rastning av hundar  

Ombedes göras utanför området ! 
 

Valberedning 
Valberednings jobb startar så här inför årsstämman.  

Så är ni intresserade att gå med i styrelsen kontak ta gärna: 
Weimar Herpel, Furumossen 32 

 

Frivilliggrupper 
Vid intresse för att underlätta den finansiella sit uationen i 
föreningen, gå gärna med i någon av våra frivilligg rupper. 

Fyll i intresse på bifogat papper eller maila via 
styrelsen@furumossen.nu  

Som tack för deltagandet i frivilliggrupperna så bl ir vi inbjudna till 
årligfest i november med trevligt sällskap, god mat  & naturligtvis 

underhållning av något slag. 
 

Gräsklippning 
Gräsklippargänget kommer igång igen efter vinterupp ehållet. 

Vi meddelar gänget som ska börja, förra året starta de 
gräsklippningen vecka 19 så den veckan får vara rik tmärke. 



 



 

Parkeringsförbudet  

Parkeringsförbud råder inne på områdets gångbanor o ch 
vid våra infarter.  

Alla riskerar att få en parkeringsbot från parkerin gsbolaget 
på 400kr om ni parkerar på annan plats än inom mark erade 

parkeringsplatser. 
 

Detta gäller så väl boende, besökare  eller hantverkare  inom 
området.  

Informera era besökande och hantverkare om detta så  slipper ni 
tråkiga utgifter. 

 
 

Ha en bra dag  

Mvh StyrelsenMvh StyrelsenMvh StyrelsenMvh Styrelsen    



    



    

Intresseanmälan till våra frivilliggrupper 
Vi har som de flesta vet, olika frivilliga arbetsgrupper 

för att hålla nere kostnaderna för området.   

Gräsklippargruppen 
Som klipper våra gröna ytor i området. 

 

Städgruppen 
Som städar i vår kvarterslokal. 
(solariet, bastu & tvättstuga) 

 

Fritidskommittén  
Som anordnar fester och andra trevligheter i föreningen. 

 

Miljö – Sopor 
Som ska ta fram fortsatt miljöanpassade alternativ till vår sophantering. 

 

Lekplats & säkerhetsgruppen 
Som ser över våra lekplatser och säkerheten i området och lämnar förslag till styrelsen. 

 

Renhållning och flagghissning 
Som tömmer papperskorgar och sköter flagghissningarna. 

 

Ju fler vi blir ju lättare blir arbetet och desto finare får vi !!! 
Så kom igen nu,, vá mé och hjälp till du mé… 

 

�   Ja, gräsklippargänget. 
�   Ja, städgänget. 
�   Ja, fritidskommittén. 
�   Ja, miljö-sopgänget. 
�   Ja, lekplats & säkerhetsgruppen. 
�   Ja, tömma papperskorgarna vid behov.  
�   Ja, att sköta flagghissningen.  

Namn  _____________________________________________________ 
 

Furumossen nr ____ Telefon nr. ___________Mobil nr______________ 
 

E-postadress _________________________________________________ 
 



Lämnas i brevlådan utanför expeditionen. 
eller maila styrelsen  styrelsen@furumossen.nu   


