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Hej alla ”Furumossare” 
 

Ny styrelse är konstituerad  
enligt följande upplägg 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

Vi har även delat ut ansvarsområden på de olika frivilliggrupperna 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Kontakten med oss sköts lättast via vår hemsida  
under fliken ”Styrelsen” finner ni samtliga e-postadresser 

Vi finns även tillgängliga på expeditionstiden  
Måndagar 18.30-19.30 på kontoret. 

 

Ordförande                                    Nicla s Pihlgren  
Vice Ordförande                            Henrik L indqvist 
Sekreterare                                    Yvon ne Rosberg 
Ekonomi ansvarig                         Christer P almgren 
Socialtmedia och Hemsida           Pia Behrendtz 
It och Energi                                  Joha n  Sjögren 
Suppleant                                       Nat halie Strauss  
 

Gräsklippargänget                                   Johan Sjögren  
Städgruppen                                             Yvonne Rosberg 
Miljökommittén                                         Henrik Lundqvist 
Fritidskommittén                                      Pia Behrendtz 
Lekplatskommittén                                   Nathalie Strauss 
Säkerhetskommittén                                C hrister Palmgren 
Renhållning &Flaggning                          Nat halie Strauss & Pia Behrendtz 
Nya Medlemmar                                        Henrik Lundqvist & Pia Behrendtz 
Försäkrings ärenden                                Niclas Pihlgren 
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Frivilliggrupperna 
Information till er som är nyanmälda till någon av frivilliggrupperna 
kommer inom kort bli kontaktad av ansvarig för respektive grupp. 

 
Ni som ännu inte är eller anmält ert intresse i någon frivilliggrupp anmäl er 
gärna på medföljande talong eller via e-post till respektive grupp eller via 

expeditionen. 
 

Biltrafik 

 
Vi vill samtidigt be alla tänka på att hålla ner hastigheten  

inom området, med tanke på att vi har många barn som leker. 
Tack på förhand !!! 

 

 
Onsdag den 20 Juni  
(onsdag innan midsommar) 

planeras rabattrensarkväll i området 

boka gärna in detta redan nu.  
 

Vi vill även påminna att vi har en boulebana i området, 
även tillgång till bastu (deponera 100 kr på expeditionen så får ni en nyckel dit in) 

festlokal och gästlägenhet att hyra.  
Vid hyra av gästlägenhet får man även p-tillstånd till  

parkeringsplats dessa nätter. 
Allt detta sköts vi expeditionen som har öppet  

varje helgfri måndag kl. 18.-19.30. 
 

Vi hälsar er välkomna bort till expeditionen  
och ser fram emot ett gott samarbete.  

  

Mvh. Styrelsen Mvh. Styrelsen Mvh. Styrelsen Mvh. Styrelsen  


