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Hej alla glada ”Furumossare” 
 

 

Städdag den 5 oktober 
 

 
 

Samling vid gräsklippargaraget kl. 10.00 (garaget längst in i området) 
Där möts ni av Johan som delegerar ut lite arbetsuppgifter som bör tas 
om hand under denna städdag. Kl. 12.30 serveras rostbiff och 
potatissallad samt korv i kvartersgården till alla som deltagit.  
 
Vi ställer ut två st. containrar 
En för trädgårdsavfall samt en för blandat avfall. 

Ej några elartiklar eller tryckimpregnerat i dessa containrar! 
Då vi fick straffavgift för dessa komponenter i förra containern! 

 

Farthinder 
 

I enlighet med stämmobeslutet kommer det nu upprättas nya 
permanenta asfalterade farthinder inom området. 

 

P-tillstånd 
 

Plats 97 är enbart för gäster till övernattningslägenheten! 
Parkeringsbolaget kommer i fortsättningen även kontrollera denna plats. 
Saknas tillstånd blir det ”böter”. 

http://www.furumossen.nu/
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Garage 
 

Avses användas som garage, inte som verkstad eller uppställningsplats. 
Vi ber alla att se över vad ni förvarar i dessa utrymmen. 
 

Vill samtidigt be er att se över vad ni förvarar i era cykelförråd, 
Viktigt att beakta är att dessa oftast delas med grannen. 

 

Kompost och soprum 
 

SORTERA! 
Allt för mycket som inte hör hemma i restsoprummet hamnar numera här 
inne trots allt. 

Detta är slarv och resulterar i onödiga utgifter för vår förening! 
Alla borde vara angelägna om att hålla nere våra avgifter. 
Tänk er för vad ni slänger här inne. 
Mycket går att slänga i återvinningen och komposten. 
Föreningen har inget grovsoprum. Grovsopor lämnar ni till Öjersjö 
återvinningscentral. 
Det går också bra att slänga vissa grovsopor i containern på städdagarna.  
Skyltar på containrarna kommer att ange vad som får och inte får 
slängas där. 
 

Energi 
 

Elen som används till utebelysning samt gemensamma utrymmen är 
numera miljömärkt. 
 

”Hjälpa andra grupp” 
 

Vi har nu fått början till en grupp som är villig att vara behjälplig när man 
vill ha hjälp med enklare sysslor såsom att byta lampor, sätta upp en 
tavla, fixa cykeln mm. Vill man ha hjälp kan man lägga en lapp med sina 
kontaktuppgifter samt vad man vill ha hjälp med i brevlådan som vi 
kommer att sätta upp bredvid styrelsebrevlådan utanför expeditionen.  

Det går även bra att maila styrelsen på styrelsen@furumossen.nu eller 
komma in eller ringa på expeditionstid. Vi hoppas också att det finns fler 
som kan tänka sig att ställa upp, meddela i sådana fall ert intresse till 
styrelsen.  

http://www.furumossen.nu/
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