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Målnings-‐	  och	  tvättningsarbeten	  
Fortgår	  med	  oförminskad	  kraft	  under	  sommaren.	  Tänk	  på	  att	  flytta	  saker	  som	  står	  i	  
vägen,	  montera	  ned	  spaljéer	  och	  andra	  väggmontage	  så	  att	  de	  kommer	  åt	  ordentligt.	  På	  
förekommen	  anledning:	  Se	  till	  att	  hålla	  fönster	  och	  dörrar	  stängda	  och	  ställ	  undan	  
utemöbler	  när	  tvättningsarbetet	  bedrivs	  –	  mycket	  smuts	  sätts	  i	  rörelse.	  
	  
Brevlådor	  
Ett	  önskemål	  från	  Posten	  och	  Bring;	  när	  ni	  monterar	  upp	  brevlådorna	  på	  de	  temporära	  
ställningar	  som	  ställts	  ut	  framför	  berörda	  hus	  –	  sätt	  dem	  gärna	  i	  nummerordning.	  
	  
Sommaren	  är	  här	  och	  det	  är	  många	  barn	  och	  vuxna	  i	  rörelse	  på	  området.	  Respektera	  gällande	  
hastighetsbegränsningar	  och	  var	  uppmärksam.	  Olyckan	  är	  ett	  ögonblicks	  verk.	  
	  

	  
	  
Sortering	  
Kärlen	  i	  soprummet	  tenderar	  att	  bli	  fulla	  i	  förtid	  och	  en	  stor	  bov	  i	  det	  dramat	  är	  att	  det	  
slarvas	  med	  sopsorteringen.	  Endast	  restavfall	  skall	  lämnas	  där,	  resterande	  skall	  sorteras	  
upp	  efter	  de	  tydligt	  uppmärkta	  bingarna	  vid	  ÅV-‐stationen	  och	  i	  vårt	  kompostrum.	  Avfall	  
som	  inte	  går	  in	  under	  dessa	  kategorier	  skall	  lämnas	  på	  miljöstationen	  i	  Öjersjö.	  	  
	  

F	  



Furuposten	  är	  ett	  nyhetsbrev	  från,	  och	  för,	  HSB	  Brf.	  Furumossen.	  	  Expeditionen	  håller	  öppet	  helgfria	  måndagar,	  kl.	  1830-‐1930.	  
Telefon:	  031-‐44	  00	  11	  	  Web:	  www.furumossen.nu	  	  	  Mail:	  styrelsen@furumossen.nu	  

	  	  	  	  	  

Likväl	  är	  det	  ett	  frekvent	  återkommande	  problem	  med	  stora	  kartonger	  som	  tryckts	  ned	  i	  
kärlen,	  metall	  i	  kompostkvarnen	  etc.	  Detta	  slarv	  är,	  utöver	  allmän	  trivsel	  och	  reducerad	  
resurshushållning,	  förknippat	  med	  rena	  kostnader	  och	  vi	  ber	  dig	  att	  tänka	  en	  gång	  extra	  
om	  vad	  det	  är	  du	  slänger	  och	  vart.	  
	  
Hundar	  och	  katter	  
Hundar	  får	  inte	  rastas	  på	  området	  och	  skall	  hållas	  kopplade	  för	  allas	  trivsel.	  Katter	  skall	  
hållas	  under	  uppsikt.	  Gemensamt	  för	  dessa	  djur	  är	  att	  de	  inte	  får	  förorena	  i	  barnens	  
sandlådor	  eller	  på	  våra	  grönytor.	  Plocka	  upp	  efter	  dem	  om	  olyckan	  är	  framme.	  
	  
Partytält	  	  
Ännu	  en	  återkommande	  punkt.	  På	  lägenhetshusens	  baksidor	  får	  altanarrangemang	  av	  
modell	  ”partytält”	  och	  liknande	  resliga	  konstruktioner	  inte	  vara	  permanenta	  lösningar,	  
även	  detta	  för	  den	  allmänna	  trivselns	  skull	  och	  för	  att	  grannar	  inte	  skall	  behöva	  hamna	  i	  
skuggan	  av	  dessa	  lösningar.	  
	  
Ordningsregler	  
Med	  anledning	  av	  ovanstående	  punkter,	  föreningens	  ordningsregler	  står	  att	  finna	  under	  
informationsfliken	  på	  vår	  hemsida	  –	  www.furumossen.nu	  
	  
Expeditionen	  sommarstängd	  
Expeditionen	  kommer	  att	  ha	  semesterstängt	  vecka	  28-‐31,	  dvs.	  juli	  månad.	  
	  
Styrelsen	  ber	  slutligen	  att	  få	  önska	  Er	  alla	  en	  fortsatt	  god	  sommar!	  
	  
Med	  vänlig	  hälsning,	  
	  
Styrelsen,	  Brf.	  Furumossen	  


