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Hej alla glada ”Furumossare” 

 

Städdag 
Vi startar vid gräsklippargaraget kl. 10.00 där vi hämtar ut verktyg samt får 
förslag på arbetsuppgifter. 
Fritidskommittén serverar lättare mat och dryck kl. 12.30 i kvartersgården. 

 

Gräsklippargruppen 
Du som är intresserad av att ingå i vår gräsklippargrupp är välkommen att 
komma till vår kvarterslokalen klockan 14:00 på lördag efter vårstädningen. 
Vi kommer utifrån intresset bestämma hur vi ska lägga upp gräsklippningen i 
området i år. 
Vi behöver minst 20 stycken frivilliga för att få ett schema som fungerar. 
Som ni kanske såg för lite drygt en vecka sedan så var det en entreprenör här 
och klippte. Han kommer även hit i slutet av den här veckan och klipper. Han 
har inte ersatt gräsklippargruppen. 
Kan du inte delta på mötet men är intresserad av att ingå i gräsklippargruppen 
vill jag att du kontaktar mig innan mötet. 
Med vänliga hälsningar 
 
Johan Sjögren, styrelsen@furumossen.nu, Tfn:  0707-591919 
 

Årsstämma 7 maj  
Vi hälsar alla välkomna till årsstämman onsdagen den 7 maj  
kl. 19.00. 
 

Garage/Målning 
Inför fortsatt garageportsbyten och kommande måleriarbeten vill vi att alla 
som har saker på träväggar etc. röjer undan och tar ner dem. Detta ska vara 
gjort innan v.18. alltså bör sakerna tas ner denna vecka. 
När vi måste ha tillgång till just ert garage så får ni en lapp i brevlådan. Vi går 
ut med detta nu för att förvarna lite så att alla känner att de hinner med. 
 
När målaren är färdig med fasaderna på garagen så kommer han påbörja 
taktvätt och målningsarbetet med träytor vid våra bostäder, då först 
lägenheterna.  
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Då är det viktigt att ni tagit bort växtlighet som står och/eller klättrar mot 
fasaderna eller de som står nära fasaderna. 
Detta för att full garanti för måleriarbetet skall gälla. 
 
Entreprenören informerar när de ska vara borta via lapp i brevlådan.  
 
 

Sopor 
Bara brännbara sopor i vårt soprum, här SKA INGA OBRÄNNBARA sopor 
slängas! 
Skrymmande sopor ska heller inte slängas här, skrymmande sopor och de som 
ej går att bränna får vi själv transportera upp till Öjersjö återvinningsstation 
såvida ni ej kan sortera in dem i våra återvinningskärl i återvinningscentralen. 
 

Myror 
Vi har tagit hem myrdosor som vi delar ut på expeditionen om ni får problem 
med myror. 
 
Har ni stora problem med återkommande myror, rekommenderas ni att 
inhandla ett medel som heter Neudorff ”Myr effekt” det är vätska man häller i 
små behållare och ställer ut och detta gör slut på myrproblemet på ett par 
dagar. 
 

Vad som händer i föreningen just nu 
 

Garageportsbyten fortlöper 
Målning av garagebyggnader  
Intagning av offerter på spolning av rör 
Offertintagning av lånekonverteringar samt omläggning av lån 
Ny fastsättning av stolpar vid fartguppen 
Tilläggsarbete med radhusens ventilation påbörjas preliminärt v.19 
 
Förberedande om vad vi önskar hjälp med på städdagen! 

 
Kratta ut kompostjord 
Städning och krattning i och vid våra lekplatser 
Transportera bort neddragna träd och stockar 
Lägga ut fogsand vid lekplatsen 
Sten på högkant 
Samla ihop och slänga julgranarna  
Forsla bort gren som ligger vid garaget  
Kallasfaltera på vissa ställen 

 
Mvh Styrelsen 


