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Grannsamverkan	  
Polismyndigheten	  var	  inbjuden	  på	  senaste	  styrelsemötet.	  Man	  berättade	  om	  en	  ökande	  
trend	  gällande	  inbrott	  i	  bostäder,	  där	  Partille	  och	  Örgryte	  på	  ett	  tråkigt	  vis	  sticker	  iväg	  i	  
statistiken.	  Ett	  sätt	  för	  att	  undvika	  ovälkomna	  besökare	  är	  att	  ansluta	  sig	  till	  så	  kallad	  
Grannsamverkan,	  enligt	  samma	  statistik	  kan	  man	  nämligen	  se	  att	  föreningar	  som	  är	  
anslutna	  till	  detta	  koncept	  är	  mindre	  intressanta	  för	  kriminella	  att	  verka	  i.	  Utöver	  
skyltar	  vid	  infarterna	  till	  området,	  så	  får	  man	  av	  polisen	  utbildning	  i	  hur	  man	  bäst	  gör	  
livet	  som	  tjuv	  jobbigt	  på	  vår	  adress.	  Detta	  handlar	  inte	  om	  fotpatrullering	  på	  nätterna,	  
att	  man	  fysiskt	  skall	  ingripa	  mot	  fula	  fiskar	  eller	  att	  området	  skall	  bli	  ett	  så	  kallat	  Gated	  
Community.	  Nej,	  det	  handlar	  i	  korthet	  om	  ett	  informationsutbyte	  och	  att	  vi	  ska	  bli	  mer	  
vakna	  för	  att	  brottsligheten	  finns	  och	  hur	  den	  gestaltar	  sig.	  	  
	  
Tanken	  är	  att	  grannarna	  blir	  ett	  nätverk,	  där	  man	  har	  koll	  på	  rörelser	  i	  området	  och	  
utbyter	  information	  med	  varandra.	  Man	  ser	  till	  att	  ha	  gemensam	  koll	  helt	  enkelt.	  Polisen	  
förser	  oss	  med	  info	  om	  inbrott	  och	  rörelser	  inom	  polisområdet	  (tillvägagångssätt,	  
fordon	  att	  hålla	  utkik	  efter	  etc.)	  och	  vi	  meddelar	  iakttagelser	  till	  dem.	  Styrelsen	  är	  helt	  
enig	  i	  att	  detta	  vore	  något	  för	  oss,	  men	  detta	  kräver	  ett	  mycket	  större	  engagemang	  än	  så	  
för	  att	  fungera.	  Med	  ett	  större	  gäng	  engagerade	  medlemmar	  så	  är	  det	  möjligt	  att	  starta	  
denna	  typ	  av	  verksamhet.	  Är	  Du	  intresserad	  av	  att	  medverka	  till	  ett	  ännu	  tryggare	  
område,	  där	  vi	  kanske	  kan	  slippa	  vara	  ”tvåa	  på	  bollen”	  -‐	  tveka	  inte	  att	  anmäla	  dig	  till	  
styrelsen,	  förslagsvis	  via	  mail.	  
	  
Fåglar	  och	  isolering	  
Under	  hösten	  har	  ett	  stort	  antal	  medlemmar	  drabbats	  av	  att	  fåglar,	  av	  olika	  arter	  –	  men	  
främst	  talgoxar,	  pickat	  loss	  isoleringsmaterial	  i	  utrymmet	  mellan	  fönsterinsats	  och	  
tegelvägg.	  Anticimex	  har	  på	  ett	  antal	  ställen	  monterat	  upp	  ett	  diskret	  nät	  som	  förhindrar	  
att	  fåglarna	  kommer	  in.	  Upphandling	  av	  en	  sådan,	  eller	  likvärdig,	  lösning	  har	  påbörjats.	  
	  
Gästparkeringen	  
Parkeringsplats	  97,	  som	  tidigare	  varit	  reserverad	  för	  gäster,	  har	  nu	  omvandlats	  till	  en	  
ordinär	  dito	  –	  avsedd	  för	  specifik	  medlem.	  Besökande	  som	  hyr	  lägenheten	  kommer	  
istället	  att	  få	  ut	  ett	  P-‐tillstånd	  så	  att	  de	  kan	  parkera	  sitt	  fordon	  på	  valfri	  besöksplats	  
närmast	  Tingsvägen.	  
	  
Utsugsventil	  i	  köken	  
I	  samband	  med	  att	  HSB	  bytte	  fläktfilter	  så	  konstaterade	  man	  att	  många	  utsugsventiler	  
var	  rejält	  smutsiga.	  Det	  räcker	  inte	  att	  putsa	  på	  och	  invid	  själva	  kåpan,	  det	  måste	  även	  
städas	  innanför	  denna	  –	  då	  och	  då.	  Ventilen	  är	  den	  som	  sitter	  monterad	  på	  väggen	  en	  bit	  
från	  köksfläkten.	  
	  
Skiljeväggar	  
Tidigare	  nämnda	  skiljeväggsbyte	  är	  tänkt	  att	  ta	  fart	  under	  vecka	  49,	  se	  gärna	  till	  att	  det	  
är	  fritt	  kring	  de	  befintliga	  väggarna,	  så	  att	  det	  blir	  så	  lättjobbat	  som	  möjligt.	  
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Sopsortering	  
I	  kompostkvarnen	  fortsätter	  vi	  dessvärre	  att	  göra	  fynd	  som	  inte	  har	  där	  att	  göra.	  Hela	  
tanken	  med	  komposteringen	  är	  att	  biologiskt	  nedbrytbart	  avfall	  åter	  skall	  bli	  jord	  –	  det	  
funkar	  dessvärre	  varken	  med	  plastpåsar	  eller	  konserver.	  Naturen	  bryter	  som	  bekant	  
ned	  det	  mesta	  –	  på	  sikt.	  Tiden	  det	  tar	  innan	  en	  tidning	  blir	  ett	  med	  naturen	  är	  ca	  6	  
veckor.	  En	  plastpåse	  tar	  mellan	  1-‐20	  år,	  tuggummi	  20-‐25	  år	  och	  en	  engångsblöja	  hela	  
450	  år.	  Av	  förklarliga	  skäl	  ser	  vi	  därför	  gärna	  att	  sopsorteringen	  förbättras.	  
	  
Räkskal	  är	  typisk	  kompost,	  plastpåsen	  de	  ligger	  i	  är	  det	  inte.	  För	  att	  komposteringen	  verkligen	  skall	  fungera	  
fullt	  ut	  är	  det	  av	  vikt	  att	  hushållsavfallet	  sorteras	  upp	  på	  rätt	  sätt.	  
	  

	  
	  
Julen	  närmar	  sig	  
Det	  är	  en	  mysig	  tid	  –	  men	  också	  farlig.	  Räddningstjänsten	  har	  fullt	  upp,	  inte	  minst	  tack	  
vare	  levande	  ljus,	  felkopplade	  belysningar	  och	  torrkokningar.	  Se	  till	  att	  dina	  
brandvarnare	  har	  fräscha	  batterier	  –	  och	  att	  de	  fungerar.	  Försäkringsbolagen	  förordar	  
att	  man	  i	  hemmamiljö	  har	  såväl	  pulversläckare	  som	  brandfilt,	  så	  varför	  inte	  införskaffa	  
dessa	  livförsäkringar	  i	  god	  tid	  innan	  jul?	  För	  den	  inredningsintresserade	  så	  erbjuds	  
godkända	  brandsläckare	  numera	  även	  i	  vit	  kulör.	  Lämna	  aldrig	  någonsin	  levande	  ljus	  
oövervakade.	  
	  
Avgiftshöjning	  
En	  höjning	  av	  avgiften	  kommer	  att	  ske	  med	  2	  %	  med	  start	  nästa	  kalenderår.	  
	  
Expeditionen	  
Håller	  stängt	  29/12.	  
	  
Med	  vänlig	  hälsning,	  
	  
Styrelsen,	  Brf.	  Furumossen	  


