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Hej alla glada ”Furumossare” 

 
 

 
Städdag 

Infaller i år lördag den 28 april. 
Vi samlas vid gräsklippargaraget kl. 10.00 

Därifrån utgår arbetet och vi hjälps åt att se över alla gemensamma ytor. 
Vi städar upp på föreningens gemensamma ytor i första hand och sedan i mån 

av tid ser vi över våra egna rabatter och uteplatser. 
ca 12.30 bjuds det på enklare förtäring vid kvarterslokalen.  

 
På fre 27 april ställs två containrar upp vid kvarterslokalen. Den ena är till 

blandat hushållsavfall (dock ej sådant som normalt kan källsorteras, ej heller 
elektronikavfall). Den andra är till trädgårdsavfall. I trädgårdsavfall får inga 
plastpåsar slängas. Containrarna kommer att märkas upp så vänta med att 

slänga sopor i dem tills de är märkta med blandat respektive trädgårdsavfall.  
 

 

 

Årsmöte 
Årsmöte onsdag den 9 maj kl 19.00 

Hoppas att så många som möjligt kommer på detta möte. 
Välkomna! 
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Furumossens frivilliggrupper 
Ni som anmält intresse att delta i Furumossens frivilliggrupper 

(gräsklippargrupp mm) kommer att bli kontaktade någon gång efter årsmötet 
för information. Om man kommer på att man vill vara med i någon 

frivilliggrupp men inte anmält sig så går det bra att göra det efter årsmötet 
också. 

 

 
 

Sommaren närmar sig, härligt! 
Under sommarhalvåret är vi ute mer på området och även på våra egna 

uteplatser. Tänk på att visa hänsyn mot varandra och följ trivselreglerna.  
Partytält får ej bli permanenta uterum under tak utan får endast vara uppe vid 
behov/användning. Tälten tar mycket ljus från grannarna (både inne och ute). 
Stora studsmattor får ej sättas upp på gemensamma ytor och vid uppsättning 

på egen uteplats bör hänsyn till grannar tas. 
 
 
 

Hundrastning 
Fler å fler rastar sina hundar inom området, 

Vi vill be er att undvika detta för allas trevnad. 
 
 
 

Vi påminner om att expeditionen är stängd måndag 1 maj (valborg). 
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