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Höststädning	  
Ta	  tillfället	  i	  akt	  att	  lära	  känna	  dina	  grannar	  lite	  bättre,	  samtidigt	  som	  vårt	  gemensamma	  
område	  får	  sig	  en	  uppfräschning	  inför	  kung	  Bores	  ankomst.	  Som	  vanligt	  samlas	  vi	  vid	  
det	  så	  kallade	  gräsklippargaraget,	  där	  det	  finns	  allehanda	  verktyg	  för	  att	  få	  fason	  på	  
vildvuxna	  ytor.	  	  
	  
Dagen	  är	  primärt	  tänkt	  till	  att	  vårda	  våra	  gemensamma	  områden.	  Efter	  utfört	  arbete	  
erbjuds	  mat	  och	  dryck	  för	  de	  som	  deltagit.	  Har	  du	  idéer	  och	  tankar	  kring	  något	  som	  
behöver	  en	  översyn,	  tveka	  inte	  att	  höra	  av	  dig	  till	  styrelsen.	  Väl	  mött	  i	  rabatterna	  den	  
lördagen	  4e	  oktober	  kl.	  1000.	  
	  
Nya	  skiljeväggar	  
Skiljeväggarna	  mellan	  uteplatserna	  har	  nu	  gjort	  sitt	  och	  arbetet	  med	  att	  byta	  till	  nya	  har	  
påbörjats.	  De	  kommer	  att	  ha	  en	  modernare	  utformning	  än	  de	  gamla,	  vilket	  kommer	  att	  
innebära	  ett	  lyft	  för	  utseendet.	  Under	  hösten	  har	  man	  för	  avsikt	  att	  byta	  dessa	  på	  hus	  1-‐6	  
(Furumossen	  3-‐89)	  eller	  ca	  50	  st	  enheter	  -‐	  mycket	  beroende	  på	  väder	  och	  vind.	  Arbetet	  
kommer	  sedan	  att	  återupptas	  under	  våren.	  
	  
De	  gamla	  skiljeväggarna,	  den	  till	  vänster,	  kommer	  att	  ersättas	  av	  en	  enklare	  och	  samtidigt	  mer	  modern	  
historia	  enligt	  bilden	  till	  höger.	  
	  

	  	  	  	   	  
	  
Pysseldag	  för	  barn	  och	  vuxna	  
Välkomna	  på	  pysseldag	  i	  kvarterslokalen	  lördagen	  18e	  oktober	  -‐	  öppet	  hus	  mellan	  kl	  
10	  -‐	  ca	  13.	  Ta	  med	  eget	  material	  (pysselmaterial,	  sax,	  lim	  etc.)	  och	  kom	  och	  pyssla	  med	  
andra	  på	  Furumossen.	  Temat	  är	  Halloween	  men	  man	  får	  naturligtvis	  ta	  med	  vilket	  
pyssel	  man	  vill.	  Korv	  med	  bröd	  samt	  kaffe	  och	  bullar	  kommer	  att	  serveras.	  
	  
Om	  du	  är	  osäker	  på	  vad	  du	  vill	  göra	  kommer	  det	  att	  finnas	  inspiration	  till:	  

• Kastanje-‐Spindlar	  –	  ta	  med	  piprensare	  
• Handspöken	  –	  ta	  med	  svart	  A4	  papper	  +	  vit	  och	  röd	  pysselfärg	  
• Spöken/fladdermus-‐	  ta	  med	  A4	  papper/kartong	  i	  valfri	  färg+	  

dekorationsmaterial.	  
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Kontakta	  styrelsen@furumossen.nu	  om	  du	  har	  frågor.	  
	  
	  
Akut	  hjälp	  till	  städgruppen	  
Om	  vi	  inte	  får	  in	  fler	  personer	  som	  kan	  tänka	  sig	  att	  städa	  i	  vår	  kvarterslokal	  kommer	  vi	  
att	  vara	  tvungna	  att,	  liksom	  med	  gräsklippargruppen,	  avveckla	  städgänget.	  Varje	  
städpass	  tar	  ca	  1	  h	  och	  varje	  grupp	  ska	  bestå	  av	  minst	  2	  personer	  som	  har	  ca	  10	  
städtillfällen	  att	  fördela.	  
	  
Om	  vi	  inte	  får	  i	  hop	  tillräckligt	  många	  personer	  att	  fylla	  alla	  städpassen	  med	  kommer	  vi	  
inom	  en	  snar	  framtid	  att	  avveckla	  gruppen	  och	  därmed	  tvingas	  ta	  in	  extern	  städhjälp,	  
vilket	  på	  sikt	  kommer	  att	  leda	  till	  avgiftshöjningar.	  
Hör	  av	  er	  till	  styrelsen@furumossen.nu	  eller	  kom	  in	  på	  expeditionen	  om	  du	  vill	  vara	  
med!	  
	  
Leksaker	  i	  sandlådan	  
I	  plastkistan	  invid	  lilla	  sandlådan	  finns	  det	  en	  mängd	  leksaker	  att	  låna	  vid	  lek,	  bland	  
annat	  i	  form	  av	  spadar,	  spänner	  och	  allehanda	  fordon.	  Efter	  avklarad	  lek	  –	  se	  då	  gärna	  
till	  att	  återbörda	  dessa	  till	  kistan	  samt	  lägg	  kattnätet	  över	  sandlådan.	  
	  
Tegelväggar	  
Våra	  tegelväggar	  skyddar	  bra	  mot	  väder	  och	  vind,	  under	  förutsättning	  att	  de	  är	  intakta.	  
Det	  är	  därför	  inte	  tillåtet	  att	  ha	  klängväxter	  mot	  dem	  och	  ej	  heller	  att	  göra	  hål	  i	  väggen	  
för	  infästning	  av	  exempelvis	  markiser.	  Detta	  måste	  i	  så	  fall	  göras	  fackmannamässigt	  
efter	  godkännande	  av	  styrelsen.	  Risken	  är	  annars	  att	  fukt	  letar	  sig	  in	  i	  väggarna,	  med	  
omfattande	  åtgärdsarbeten	  som	  följd.	  
	  
	  
	  
	  
Med	  vänlig	  hälsning,	  
	  
Styrelsen,	  Städgänget	  och	  Fritidskommittén	  i	  Brf.	  Furumossen	  


