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Hej alla ”Furumossare” 
 

Brandskydd 
 

Se över ert brandskydd i lägenheterna 
Föreningen har för några år sedan monterat upp brandvarnare i alla 

lägenheter men det är ert ansvar att se till att dessa fungerar som de ska 
dvs. kontrollera och byta batteri vid behov. 

Varje lägenhet ska vara utrustad med följande utrustning för att 
försäkringar ska gälla till fullo. 

 
Skälig utrustning står de i lagen det vill säga. 

 

1 st. brandfilt 
1 st. 6kg pulversläckare 

och brandvarnare, gärna i sovrummen  
 

Läs mera på  
www.msb.se  

 
 

Kompost 
 

Mycket konstigt hamnar i kompostmaskinen.. 
Vi ber er vara extra noggranna med vad ni slänger! 

Plast, benrester, bestick eller trosor mm hör EJ hemma här! 
 
 

Målning 
 

Målningen av utbyttvirke utförs av entreprenör nästa sommar, 
virket är nu grundmålat och ska klara minst 1 år. 

  
 

http://www.furumossen.nu/
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Städdag den 5 oktober 
 

Städdagen kör vi som alltid första lördagen i oktober. 
Samling kl.10.00 vid gräsklippargaraget.(längst in i området)  

Där får vi anvisningar om vad som behöver tas om hand inom området. 
Vid 12.30 serveras någon lättare förtäring av festkommittén i 

kvartersgården. 
   
 

Starta en ”Hjälpa andra grupp”?? 
 

Finns det något intresse för att starta en ”hjälpa andra grupp” inom 
området?? 

Vilka kan i sådana fall tänka sig att vara med i denna grupp?? 
 

Tanken bakom är om någon behöver få hjälp med lättare saker t.ex. 
byta en lampa, skruva åt en skruv eller laga en punktering/byta en 

cykelslang mm. 

 
 

Lekplatser 
 

Vi tänker ställa upp en låda/box på nya lekplatsen, där alla som vill kan 
lägga sina sandleksaker/låna sandleksaker. 

Alla hjälps åt att plocka undan och ser till att det är städat och snyggt. 
Samt lägger tillbaka kattnätet på plats över sandlådan. 

Vi är medvetna att kattnätet inte är de bästa alternativ, men vi jobbar på 

att hitta lösning men anser att det är bättre än inget. 
 
 

Hoppas att alla har haft en underbar sommar! 
 

Styrelsen finner ni som vanligt på expeditionen varje helgfri måndag 18.30–
19.30 i kvartersgården, samt ni kan nå oss via vår mail 

styrelsen@furumossen.nu 
 

Mvh Styrelsen 
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