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Filterbyten	  
HSB	  har	  för	  avsikt	  att	  byta	  filter	  i	  fläktarna	  under	  vecka	  46	  och	  47.	  Detta	  har	  man	  
aviserat	  i	  ett	  separat	  utskick.	  Den	  som	  inte	  har	  föreningens	  låssystem	  i	  sin	  ytterdörr,	  har	  
larm,	  husdjur	  eller	  annat	  som	  kan	  förhindra	  deras	  arbete	  har	  att	  höra	  av	  sig	  till	  dem	  
snarast	  möjligt	  på	  0725-‐060356,	  för	  att	  komma	  fram	  till	  en	  anpassad	  lösning.	  
	  
Höststäddagen	  
Styrelsen	  vill	  framföra	  ett	  stort	  tack	  för	  god	  uppslutning	  och	  glatt	  humör	  i	  samband	  med	  
senaste	  städdagen.	  Mycket	  blev	  gjort,	  återigen	  –	  stort	  tack	  till	  alla	  Er	  som	  drog	  Ert	  strå	  
till	  stacken.	  
	  
Hösten	  är	  här	  och	  höststädningen	  blev	  en	  succé.	  Sedan	  dess	  har	  även	  föreningens	  ”ansikte	  utåt”,	  den	  så	  
kallade	  Körsbärsallén,	  fått	  sig	  en	  ansning	  inför	  vinterns	  ankomst.	  Ett	  annat	  säkert	  tecken	  på	  att	  Kung	  Bore	  
snart	  är	  här,	  är	  att	  de	  flyttbara	  farthindren	  monterats	  bort	  för	  att	  möjliggöra	  plogning.	  Tänk	  på	  farten	  –	  
mången	  oskyddad	  medtrafikant	  rör	  sig	  i	  områdets	  höstmörker.	  	  
	  

	  
	  
Snöröjning	  
Styrelsen	  har	  haft	  avstämningsmöte	  med	  HSB	  som	  ansvarar	  för	  snöröjningen	  i	  området.	  
Man	  presenterade	  ett	  en	  tydlig	  plan	  för	  hur	  man	  kommer	  att	  verka.	  Stenflis	  kommer,	  i	  
vanlig	  ordning,	  att	  ställas	  ut	  på	  strategiska	  ställen	  för	  att	  vi	  själva	  skall	  kunna	  bättra	  på	  

F	  



Furuposten	  är	  ett	  nyhetsbrev	  från,	  och	  för,	  HSB	  Brf.	  Furumossen.	  	  Expeditionen	  håller	  öppet	  helgfria	  måndagar,	  kl.	  1830-‐1930.	  
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hastigt	  uppkommen	  lokal	  halka,	  såsom	  i	  trappor	  exempelvis.	  Snöns	  omfattning	  kan	  man	  
aldrig	  sia	  om,	  men	  med	  en	  ny	  organisation	  kring	  snöröjningen	  så	  ser	  det	  hela	  stabilt	  ut.	  
	  
Trögt	  i	  rören	  
För	  närvarande	  upphandlar	  vi	  en	  spoltjänst	  av	  våra	  avloppsrör	  då	  det	  börjat	  rinna	  väl	  
trögt	  i	  allt	  fler	  av	  dem.	  I	  samband	  med	  detta	  kommer	  vi	  även	  att	  baka	  in	  rengöring	  
stenkistorna	  vid	  parkeringen	  närmast	  gräsklippargaraget,	  för	  att	  stävja	  de	  
översvämningar	  som	  drabbar	  platsen	  frekvent.	  Ett	  tips	  på	  att	  få	  hyggligt	  flyt	  i	  rören	  är	  
att	  då	  och	  då	  spola	  friskt	  med	  varmt	  vatten,	  gärna	  med	  en	  dos	  diskmedel,	  för	  att	  få	  bort	  
en	  del	  fett	  och	  avlagringar.	  
	  
Fria	  fasader	  
Vi	  ber	  alla	  att	  hålla	  växtlighet	  ifrån	  våra	  fastigheter	  med	  tillhörande	  förråd	  mm,	  gärna	  
på	  minst	  1	  meter.	  Nyss	  omålade	  träkonstruktioner,	  men	  även	  tegelväggar	  löper	  större	  
risk	  att	  inte	  få	  möjlighet	  att	  torka	  upp	  ordentligt.	  Utöver	  det	  så	  underlättar	  det	  inför	  
kommande	  målningsarbeten	  och	  mellanväggsbyten.	  
	  
Mellanväggarna	  
De	  nya	  mellanväggarna	  mellan	  uteplatserna,	  som	  det	  skrevs	  om	  i	  förra	  utgåvan	  av	  
Furuposten,	  kommer	  att	  monteras	  fram	  till	  och	  med	  hus	  6	  (Furumossen	  83-‐89)	  som	  det	  
ser	  ut.	  Totalt	  ca	  60	  stycken.	  Resterande	  kommer	  att	  bli	  verklighet	  då	  våren	  åter	  befriar	  
oss	  från	  vinterns	  grepp.	  	  
	  
Pysseldag	  för	  barn	  och	  vuxna	  
Välkomna	  på	  pysseldag	  i	  kvarterslokalen,	  Lördag	  29/11	  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	  Julpyssel	  men	  man	  får	  naturligtvis	  ta	  med	  vilket	  pyssel	  man	  vill.	  
Om	  du	  är	  osäker	  på	  vad	  du	  vill	  göra	  kommer	  det	  att	  finnas	  inspiration	  till	  diverse	  
julpyssel,	  ta	  med	  kartong	  i	  olika	  färger,	  silkespapper	  (till	  smällkarameller),	  piprensare,	  
pysselfärg,	  dekorationsmaterial	  etc.	  Korv	  med	  bröd	  samt	  kaffe	  och	  bullar	  kommer	  att	  
serveras.	  
	  
Stick	  –	  hantverkscafé	  
Välkomna	  på	  hantverkscafé	  i	  kvarterslokalen.	  Möt	  upp	  andra	  medlemmar	  i	  Furumossen	  
för	  att	  sticka,	  virka	  eller	  något	  annat	  handarbete.	  Torsdagen	  den	  27/11	  öppet	  hus	  
mellan	  kl	  19-‐21.	  Enklare	  fika	  kommer	  att	  serveras.	  
	  
	  
Med	  vänlig	  hälsning,	  
	  
Styrelsen,	  Brf.	  Furumossen	  


