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Målningsarbeten	  
Mycket	  är	  utfört	  under	  sommaren	  som	  nu	  i	  stort	  sett	  lämnat	  oss.	  Några	  hus	  kvarstår	  
fortfarande	  och	  arbetet	  fortgår	  enligt	  plan.	  Vi	  ber	  Er	  att	  tänka	  på	  att	  det	  blir	  ordentligt	  
smutsigt	  när	  taken	  tvättas,	  håll	  därför	  dörrar	  och	  fönster	  stängda	  medan	  detta	  arbete	  
pågår	  och	  skydda	  växter,	  utemöbler	  etc.	  som	  du	  är	  rädd	  om.	  Se	  gärna	  till	  att	  det	  är	  fritt	  
för	  målarna	  att	  röra	  sig	  invid	  de	  partier	  som	  skall	  målas,	  för	  att	  underlätta	  så	  mycket	  
som	  möjligt.	  
	  
Inte	  bara	  sol	  och	  torka	  denna	  sommar	  –	  vattenansamlingen	  som	  blir	  omfattande	  invid	  gräsklippargaraget	  i	  
samband	  med	  större	  nederbörd,	  är	  ett	  problem	  som	  vi	  dragits	  med	  länge.	  Vi	  försöker	  finna	  en	  lösning	  på	  
problemet	  –	  som	  bottnar	  i	  en	  igensatt	  stenkista.	  
	  

	  
	  
Ordningsregler	  
Det	  finns	  dessvärre	  anledning	  att	  nämna	  något	  om	  dessa.	  Respektera	  dina	  grannars	  
behov	  av	  sömn,	  lugn	  och	  ro.	  Festande	  och	  högljutt	  leverne	  skall	  hållas	  till	  ett	  minimum,	  
skall	  du	  ha	  fest	  –	  prata	  gärna	  med	  dina	  grannar	  innan.	  
	  
Mellanväggar	  mellan	  uteplatserna	  
Upphandling	  pågår	  för	  närvarande	  gällande	  nya	  mellanväggar.	  De	  gamla,	  som	  nu	  gjort	  
sitt,	  kommer	  att	  ersättas	  med	  en	  vägg	  som	  ger	  ett	  modernare	  intryck.	  	  
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Renova	  
Tar	  bra	  betalt	  för	  det	  avfall	  som	  felaktigt	  lämnas	  i	  soprummet.	  En	  del	  grejer	  tar	  de	  inte	  
alls	  –	  möbler	  och	  annat	  som	  dumpas	  i	  soprummet	  får	  köras	  bort	  av	  föreningens	  
medlemmar.	  Utöver	  detta,	  som	  kostar	  såväl	  pengar	  som	  tid,	  fyndar	  vi	  fortsatt	  så	  kallade	  
främmande	  föremål	  -‐	  såsom	  bestick,	  kläder	  och	  keramik,	  i	  föreningens	  kompostkvarn.	  	  
	  
Vi	  behöver	  hjälp	  till	  Städgänget	  
För	  att	  arbetet	  ska	  kunna	  upprätthållas	  så	  att	  vi	  slipper	  ta	  in	  extern	  städhjälp	  behöver	  vi	  
nu	  frivilliga	  som	  vill	  ingå	  i	  städgänget.	  Städgänget	  har	  som	  uppgift	  att	  1	  gång/vecka	  
dammsuga	  och	  våttorka	  vissa	  utrymmen	  i	  kvarterslokalen.	  Städgänget	  består	  av	  ca	  10	  
medlemmar	  och	  har	  ett	  rullande	  schema.	  Arbetet	  är	  därför	  inte	  betungande,	  men	  
mycket	  viktigt	  för	  att	  hålla	  kostnader	  nere	  och	  så	  att	  vi	  alltid	  möts	  av	  fräscha	  lokaler	  i	  
kvarterslokalen!	  Om	  ni	  kan	  tänka	  er	  att	  ställa	  upp	  hör	  av	  er	  till	  expeditionen	  eller	  
styrelsen@furumossen.nu.	  
	  
Fritidskommittén	  söker	  frivilliga	  
Tycker	  du	  att	  det	  är	  kul	  att	  fixa	  och	  ordna	  med	  fester	  samt	  andra	  evenemang?	  Anmäl	  dig	  
då	  som	  frivillig	  till	  Furumossens	  fritidskommitté.	  Hör	  av	  dig	  till	  expeditionen	  eller	  
styrelsen@furumossen.nu	  om	  du	  är	  intresserad!	  
	  
Vattensamling	  på	  parkeringsplatsen	  invid	  gräsklippargaraget	  
När	  det	  blir	  kraftig	  nederbörd	  i	  form	  av	  regn	  så	  hinner	  inte	  brunnen	  svälja,	  utan	  det	  
bildas	  en	  mindre	  sjö	  på	  plats.	  Styrelsen	  har	  valt	  att	  prioritera	  upp	  ärendet,	  som	  en	  första	  
åtgärd	  har	  Cleanpipe	  varit	  på	  plats	  för	  att	  göra	  rent	  brunn	  och	  stenkista	  inunder.	  Vi	  är	  
medvetna	  om	  att	  vattenståndet	  ibland	  blir	  mycket	  högt	  och	  att	  det	  krävs	  stövlar	  för	  att	  
ta	  sig	  till	  bilen	  –	  men	  vi	  jobbar	  mot	  en	  lösning.	  
	  
Bokningslås	  i	  tvättstugan	  
Alltför	  många	  lås	  lämnas	  kvar	  på	  en	  tid	  som	  bokats	  någon	  gång,	  för	  att	  sedan	  inte	  flyttas	  
till	  ”parkering”	  –	  med	  följd	  att	  ingen	  annan	  kan	  boka	  upp	  sig	  på	  aktuell	  tid	  kommande	  
månad.	  Vi	  uppmanar	  de	  som	  vet	  med	  sig	  att	  de	  glömt	  låset	  på	  ett	  datum,	  som	  inte	  är	  
aktuellt,	  att	  ta	  bort	  låset	  och	  i	  ev.	  brist	  på	  ”P-‐plats”	  ta	  med	  sig	  detta	  hem.	  I	  slutet	  av	  
september	  kommer	  vi	  att	  plocka	  rent	  på	  tavlan	  –	  	  de	  lås	  som	  inte	  får	  plats	  på	  tavlan	  kan	  
då	  hämtas	  ut	  på	  expeditionen.	  
	  
Höststäddag	  
Ett	  säkert	  hösttecken	  är	  att	  det	  inom	  kort	  är	  städdag.	  Hålls	  traditionsenligt	  den	  första	  
lördagen	  i	  oktober	  månad.	  Efter	  utfört	  arbete	  belönas	  de	  medverkande	  med	  mat	  och	  
dryck.	  Vi	  träffas	  141004,	  vid	  det	  så	  kallade	  gräsklippargaraget	  kl.	  10.00,	  väl	  mött.	  
	  
	  
Med	  vänlig	  hälsning,	  
	  
Styrelsen,	  Brf.	  Furumossen	  


