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Målningsarbeten	  
Fasadmålning	  av	  lägenhetshusen	  kommer	  att	  ta	  fart	  så	  snart	  garagen	  är	  färdigställda.	  
För	  att	  underlätta	  för	  entreprenören,	  och	  för	  att	  vi	  skall	  kunna	  få	  garanti	  på	  det	  utförda	  
jobbet,	  så	  är	  det	  av	  vikt	  att	  balkonglådor,	  spaljéer	  med	  tillhörande	  klängväxter	  och	  annat	  
på	  väggarna	  monteras	  bort.	  I	  samband	  med	  detta	  kommer	  man	  att	  sätta	  igen	  de	  gamla	  
soprummen,	  och	  istället	  utöka	  förrådens	  yta.	  Detta	  innebär	  att	  hyllor	  och	  annat	  som	  
hängts	  upp	  i	  förrådsutrymmena	  måste	  monteras	  ned.	  	  
	  
Under	  arbetet	  med	  förråden	  ombeds	  ni,	  utöver	  detta,	  att	  ställa	  prylar	  ni	  är	  rädda	  om	  
(dyrbara	  cyklar	  etc.)	  på	  ”säker	  plats”	  -‐	  då	  man	  inte	  kan	  garantera	  låsning	  av	  utrymmena	  
förrän	  de	  är	  helt	  färdigställda.	  För	  att	  under	  målningsarbetet	  kunna	  ha	  en	  fungerande	  
postgång,	  så	  får	  de	  boende	  flytta	  sina	  brevlådor	  till	  en	  ”temporär	  uppsättningsplats”,	  
man	  meddelas	  sedan,	  via	  sin	  brevlåda,	  när	  det	  är	  ok	  att	  återmontera	  densamma.	  	  
	  
Portarna	  på	  garagen	  är	  bytta,	  taken	  är	  rengjorda	  och	  snart	  är	  de	  färdigmålade.	  På	  tur	  är	  sedan	  
lägenhetshusen	  i	  området.	  Här	  framgår	  tydligt	  skillnaden	  på	  nytt	  och	  gammalt.	  	  
	  

	  
	  
Expeditionens	  sommartider	  
Expeditionen	  kommer	  att	  ha	  semesterstängt	  vecka	  28-‐31,	  dvs.	  juli	  månad.	  
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Sophantering	  
En	  återkommande	  punkt	  –	  men	  då	  det	  finns	  stora	  pengar	  att	  tjäna	  på	  att	  sortera	  rätt	  ber	  
vi	  Er	  att	  sortera	  upp	  hushållets	  avfall	  efter	  återvinningsbart,	  komposterbart	  och	  
restsopor.	  Större	  och	  skrymmande	  avfall	  (trasiga	  möbler,	  elektronik	  etc.)	  får	  inte	  dumpas	  
i	  soprummet,	  detta	  skall	  köras	  till	  återvinningsstationen	  i	  Öjersjö	  eller	  motsvarande	  –	  
där	  man	  som	  boende	  i	  Partille	  kommun	  har	  rätt	  till	  ett	  antal	  avgiftsfria	  besök	  per	  år.	  
	  
Vi	  behöver	  hjälp	  till	  Städgänget	  –	  3	  vakanser	  
För	  att	  arbetet	  ska	  kunna	  upprätthållas,	  så	  att	  vi	  slipper	  ta	  in	  extern	  städhjälp,	  behöver	  
vi	  nu	  3	  personer	  som	  vill	  ingå	  i	  städgänget.	  Städgänget	  har	  som	  uppgift	  att	  1	  gång/vecka	  
våttorka	  och	  dammsuga	  vissa	  utrymmen	  i	  kvarterslokalen;	  övre	  och	  nedre	  trapphuset,	  
gemensamma	  toaletten	  nere	  samt	  tvättstugan.	  Städgänget	  består	  av	  ca	  10	  medlemmar	  
och	  har	  ett	  rullande	  schema.	  Arbetet	  är	  därför	  inte	  betungande,	  men	  mycket	  viktigt	  -‐	  så	  
att	  vi	  alltid	  möts	  av	  fräscha	  lokaler	  i	  kvarterslokalen.	  Om	  ni	  kan	  tänka	  er	  att	  ställa	  upp	  
hör	  av	  er	  till	  expeditionen	  eller	  styrelsen@furumossen.nu.	  
	  
Partytält	  och	  studsmattor	  
Partytält	  och	  liknande	  konstruktioner	  får	  inte	  stå	  uppställda	  på	  uteplatserna	  som	  en	  
varaktig	  lösning	  sommaren	  igenom,	  detta	  har	  bland	  annat	  med	  grannars	  allmänna	  
trivsel	  att	  göra.	  Se	  föreningens	  stadgar	  och	  regler	  för	  ytterligare	  information.	  	  
	  
Tänk	  även	  på	  att	  studsmattor	  inte	  får	  placeras	  på	  allmänna	  ytor	  inom	  föreningens	  
område.	  	  
	  
Resa	  bort	  
Det	  är	  den	  tid	  då	  många	  börjar	  resa	  bort	  till	  släkt,	  vänner	  och	  exotiska	  resmål.	  Detta	  är	  
dessvärre	  något	  som	  kriminella	  lever	  gott	  på.	  Rekommendationer	  från	  polisen	  är	  att	  
försöka	  få	  bostaden	  att	  se	  bebodd	  ut,	  trots	  att	  man	  inte	  är	  hemma.	  Detta	  görs	  enklast	  
med	  hjälp	  av	  god	  granne	  –	  som	  exempelvis	  kan	  se	  till	  att	  tömma	  brevlådan,	  flytta	  runt	  på	  
utemöbler	  och	  leksaker,	  vattna	  blommor,	  nyttja	  din	  tomma	  P-‐plats	  (alternativt	  se	  till	  att	  
din	  kvarlämnade	  bil	  får	  sträcka	  på	  sig	  ibland).	  Du	  själv	  kan	  se	  till	  att	  inte	  vara	  alltför	  
informativ	  på	  sociala	  medier	  om	  när,	  var	  och	  hur	  du	  tänkt	  vara	  borta.	  	  
	  
Det	  är	  en	  klok	  idé	  att	  hålla	  ögonen	  öppna	  –	  även	  om	  vår	  förening	  varit	  mycket	  förskonad	  
från	  bostadsinbrott.	  	  Dessvärre	  är	  det	  så	  att	  Partille	  kommun,	  tråkigt	  nog,	  har	  en	  
uppåtgående	  trend	  gällande	  denna	  brottslighet.	  
	  
Rabattrensarkväll	  
Traditionsenligt	  kommer	  det	  att	  hållas	  en	  så	  kallad	  rabattrensarkväll	  –	  i	  år	  den	  18/6,	  kl.	  
1800-‐2000.	  Styrelsen	  tar	  tacksamt	  emot	  förslag	  om	  det	  är	  någon	  plats	  på	  området	  som	  
är	  i	  särskilt	  behov	  av	  uppfräschning.	  Efter	  utfört	  arbete	  belönas	  de	  medverkande	  med	  
mat	  och	  dryck.	  Väl	  mött	  ute	  i	  rabatterna!	  
	  
	  
Med	  vänlig	  hälsning,	  
	  
Styrelsen,	  Brf.	  Furumossen	  


