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”Hej alla glada ”Furumossare” 
 
Städdag  
 

Lördagen den 26 april har vi gemensam städdag.  
Vi startar vid gräsklippargaraget kl. 10.00 för att få veta vad som bör göras i området. 
12.30 serveras något lättare tilltugg i kvartersgården till alla som deltagit i städandet. 
 

Årsstämma 
 

Hjärtligt välkomna till årsstämma i kvartersgården den 7 maj kl. 19.00  
Vi önskar att så många som möjligt kommer. 
 

Vid hyra av gemensamhetsutrymmen 
 

När vi hyr gästlägenhet bör detta ske i vetskap om att eventuella störningar från 
närliggande festlokal kan försekomma. 
Vid bokning är det på delat ansvar att man säger till om det är några problem att dessa 
är uthyrda samtidigt! 
Konrollera även detta för säkerhets skull vid uthämtning av nyckel. 

 
Byte av garageportar samt renoveringar av garagefasader 
 

v. 12 Taktvätt påbörjades. 
v. 15 Start av byte av garageportar, arbetet kommer att ske löpande.  
v. 18 Beräknas garageportarna vara färdigmonterade. 
Målningsarbeten samt fasadbyten kommer att ske fortlöpande i takt med portbyte. 
Avisering i brevlådan någon dag innan er garageplats är berörd. Tillfälligt p-kort för 
gästparkering kommer också att medfölja aviseringen. Detta återlämnas med 
garagenyckel till Pia på FM 111. 
 
Vi ber er att hålla utkik på hemsidan gällande löpande information angående garagen. 
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Pia kommer att hantera utlämningen av nyckeldosor/fjärrkontroller till garageportar 
samt återlämning av nycklar.  Pias telefonnummer 0701-478111. 
 
Projektledare är Marlene Johnson, HSB Göteborg. 

 
Motortrafik  
 

Tänk även på att: All motortrafik är förbjuden inom området. Detta gäller även 
mopeder, dessa leder vi inne på våra gångvägar! Undantaget färdtjänst och i och 
urlastning vid tyngre transporter. Tänk på hastigheten oavsett transportmedel! 
 

Nu börjar utesäsongen  
Tänk då på att partytält inte får stå uppställda hela tiden på våra uteplatser.  
Tänk på att ta hänsyn till era grannars trevnad på sina uteplatser och även på 
ljusinsläpp i grannarnas lägenheter. Se stadgar och trivselregler.  
Tack på förhand! 
 

Mvh Styrelsen 
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