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Hej alla glada ”Furumossare” 
 

Hoppas alla haft en trevlig midsommar! 
 

 
 

Tack alla deltagare för visat intresse och  
mycket trevligt sällskap på vår rabattrensarkväll. 

 
 

Lekplatsgrupp 
 

Lekplatsgruppen är igång och arbetar aktivt på att ta fram 

bra prismedvetna förslag till förändringar och förbättringar 
av våra lekplatser. 
Nathalie Strauss, Fm 133, är ansvarig för denna grupp. 
Till sin hjälp har hon Lina, Fm 17, Annika, Fm 97, Sofie, Fm 
121 och Anna, Fm 135 
Tack för visat intresse och alla svar på enkäten angående 
lekplatserna. 
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Se upp för tjuvar  

 

Tjuvar har tyvärr härjat och kikat i fönster i området. 
Utemöbler och sparkcykel har blivit stulna under de senaste 

veckorna så håll extra uppsikt. 
   
 

Återvinningen 
 

Styrelsen har varit i kontakt med FTI som sköter tömningen 
av återvinningscentralen. Vi har blivit lovade tätare 
tömningar framför allt av plaståtervinningen. 
Ser ni att det blir fullt får ni gärna ringa FTI på kundtjänst på 
0200-88 03 11. Telefonnumret står även på skylten i 
anslutning till återvinningscentralen. 
 
 

Parkeringstjänst 
 

Styrelsen har varit i kontakt med parkeringstjänst och de 

kommer att införa maxavgift på 30kr/dygn för 
gästparkeringen. 

 
 

Målning av Parkeringsplatser 
 

I slutet av augusti kommer vi att få våra parkeringsrutor 
ommålade. 
Mer information om när vi behöver utrymma parkeringen 
kommer lite närmare i era brevlådor. 

Arbetet kommer att utföras vid två tillfällen. 
Under tiden färgen torkar så kommer det att vara avspärrat 
på de berörda parkeringarna. 
Naturligtvis ser vi till att gästparkeringen finns till 
förfogande, vi hoppas att det kommer att gå så smidigt som 
möjligt. 
1 st handikapplats kommer att upprättas närmast 
återvinningen. 
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Renoveringar 

 

Vid renovering av lägenheten ber vi er se Brf Furumossens 
stadgar! 
 
Ni finner stadgarna under fliken Viktig Information  
på vår hemsida alternativt i er HSB-pärm.  
 

Det är särskilt viktigt att tänka på att i våtutrymmen, 
tvättstuga, badrum och kök alltid lämna in ett 
kvalitetsdokument på att arbetet är fackmannamässigt 
utfört. 
Vid förändringar skall ni först lämna in en plan på 
förändringarna innan arbetet startas för godkännande av 
styrelsen (det vill säga vid ändringar i konstruktionen). 
När arbetet är utfört skall kvalitetsdokument inlämnas,  
detta gäller alla våtrumsarbeten. 
Detta för att vi ska kunna veta vem som utfört arbetet och 
vems försäkringsbolag som ska användas vid eventuella 
skador i framtiden. 

  
 

Bastubadande bostadsinnehavare 
 

Vi ser gärna att ni nyttjar bastun men se till att lämna 
lokalen som ni själva vill finna den.  
Det är vi andra bostadsrättsinnehavare som får städa efter 
er! 
Styrelsen och övriga bostadsrättsinnehavare ber er 
ödmjukast städa ordentligt och ta med er eventuella sopor 

därifrån. 
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Säkerhet 
 

Farthinder kommer sättas upp på utvalda ställen inom kort. 
Studsmattor får ej uppställas på allmänna ytor. 
 

Partytält får heller inte stå uppställda hela sommaren 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! 

 

 
 

Vi önskar er en trevlig sommar! 
 

Mvh Styrelsen 
 

 


