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Grannsamverkan	  
Förslaget	  om	  att	  deltaga	  i	  detta	  har	  fått	  ett	  positivt	  bemötande,	  men	  vi	  vill	  väldigt	  gärna	  
ha	  fler	  intresserade.	  Återigen	  måste	  det	  poängteras	  att	  det	  inte	  handlar	  om	  någon	  
vakttjänstgöring,	  med	  inslag	  av	  patrullering	  eller	  att	  fysiskt	  hantera	  tjuvar	  och	  banditer.	  
Det	  handlar	  om	  utökad	  vakenhet,	  att	  bli	  varse	  skumma	  rörelser	  inom	  området	  och	  att	  
täcka	  upp	  för	  varandra	  då	  man	  reser	  bort	  osv.	  Polisen	  förser	  oss	  med	  information	  varje	  
fredag	  om	  vad	  som	  hänt	  inom	  polisdistriktet	  -‐	  som	  vi	  sedan	  kan	  vara	  uppmärksamma	  
på,	  exempelvis	  då	  inblandade	  fordon,	  tillvägagångssätt	  osv.	  Detta	  sprids	  därefter	  av	  
föreningens	  två	  kontaktpersoner	  via	  mail,	  sms	  eller	  något	  annat	  vi	  enas	  om.	  	  
	  
Innan	  det	  startar	  upp	  kommer	  polisen	  att	  samla	  oss	  för	  information	  på	  ca	  två	  timmar	  om	  
upplägget.	  Därefter	  kommer	  skyltar	  att	  sättas	  upp	  vid	  infarterna	  och	  det	  hela	  blir	  
verklighet.	  Statistiken	  talar	  sitt	  tydliga	  språk	  -‐	  bostadsområden	  som	  är	  delaktiga	  i	  
grannsamverkan	  har	  också	  avsevärt	  trevligare	  brottsstatistik.	  Dessvärre	  har	  även	  
Furumossen	  drabbats	  av	  inbrott:	  i	  expeditionen,	  i	  gräsklipparförrådet	  och	  ett	  antal	  
fordon	  –	  allt	  under	  det	  senaste	  året.	  Bostäder	  har	  ännu	  inte	  utsatts	  och	  vi	  ser	  förstås	  
gärna	  att	  det	  fortsätter	  så.	  Är	  du	  det	  minsta	  intresserad	  av	  att	  bidra	  med	  ett	  par	  vakna	  
ögon	  –	  tveka	  inte	  att	  anmäla	  detta	  till	  styrelsen.	  
	  
OVK	  
Obligatorisk	  ventilationskontroll	  –	  något	  som	  vi	  enligt	  lag	  är	  skyldiga	  att	  göra.	  I	  samband	  
med	  att	  HSB	  har	  gjort	  sina	  mätningar	  så	  har	  man,	  främst	  i	  lägenheterna,	  funnit	  att	  
ventilationen	  på	  sina	  håll	  kraftigt	  modifierats.	  Bland	  anmärkningarna	  märks	  bland	  annat	  
ventilationskåpor	  som	  byggts	  in	  i	  köksskåp,	  ventilationsrör	  som	  demonterats/pluggats	  
eller	  alternativa	  fläktar	  som	  monterats	  -‐	  som	  inte	  är	  optimerade	  för	  att	  funka	  med	  den	  
övriga	  installationen.	  Då	  ventilationen	  är	  föreningens	  ansvar,	  så	  får	  den	  ej	  heller	  
godtyckligt	  förändras.	  Önskar	  man	  få	  till	  en	  förändring	  av	  ventilationens	  utförande	  så	  
skall	  detta	  först	  godkännas	  av	  styrelsen.	  Detta	  är	  noga	  reglerat	  i	  stadgarna	  och	  kan	  bli	  en	  
mycket	  kostsam	  historia.	  Konsekvenser	  kan	  bli	  allt	  från	  att	  man	  inte	  kan	  byta	  filter	  till	  
problem	  med	  kondens	  och	  därtill	  hörande	  fukt-‐	  och	  mögelskador.	  
	  
Container	  
En	  sopcontainer	  för	  blandat	  avfall	  har	  beställts	  fram	  lagom	  till	  jul,	  för	  att	  ordinarie	  
sophantering	  inte	  skall	  gå	  på	  knäna	  i	  och	  med	  att	  julklappspapper	  och	  allehanda	  
emballage	  behöver	  hivas.	  Observera	  att	  det	  inte	  är	  tillåtet	  att	  kasta	  elektronik	  eller	  
kemiska	  produkter	  i	  aktuell	  container.	  Är	  containern	  full	  så	  är	  den	  just	  full,	  inget	  får	  
slängas	  utanför,	  detta	  får	  istället	  köras	  till	  återvinningsstation	  –	  förslagsvis	  Öjersjö.	  
	  
Levande	  ljus	  
Det	  nämndes	  redan	  förra	  gången	  –	  men	  nämns	  igen.	  Tänk	  på	  att	  aldrig,	  någonsin,	  lämna	  
levande	  ljus	  oövervakade.	  Konsekvenserna	  av	  denna	  glömska	  blir	  varje	  år	  katastrofala	  
för	  ett	  antal	  svenskar	  –	  se	  till	  att	  inte	  du	  blir	  en	  av	  dem.	  Börjar	  det	  brinna	  i	  en	  modern	  
bostad	  är	  man	  snabbt	  tvåa	  på	  bollen	  –	  plast	  och	  andra	  material	  skapar	  en	  dödligt	  giftig	  
rök	  som	  dödar	  på	  några	  få	  andetag.	  Ligger	  du	  då	  dessutom	  och	  sover	  så	  kommer	  du	  
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aldrig	  att	  märka	  det	  och	  följaktligen	  aldrig	  mer	  att	  vakna.	  Bästa	  försäkringen	  mot	  detta	  
är	  en	  brandvarnare,	  eller	  ännu	  hellre	  –	  flera	  brandvarnare	  som	  gärna	  får	  vara	  
seriekopplade.	  En	  brandsläckare	  och	  brandfilt	  är	  bra	  verktyg,	  medan	  elden	  fortfarande	  
är	  hanterbar	  –	  av	  vikt	  är	  dock	  att	  alla	  i	  familjen	  vet	  vad	  som	  gäller	  och	  hur	  man	  snabbt	  
tar	  sig	  ut.	  Backup	  på	  viktiga	  filer,	  dokument,	  bilder	  och	  filmer	  på	  extern	  hårddisk	  som	  
förvaras	  på	  annan	  plats	  är	  att	  rekommendera.	  Detta	  var	  några	  välmenande	  tips	  inför	  
kommande	  helger	  –	  där	  levande	  ljus	  är	  ett	  traditionsenligt	  inslag.	  
	  
Vägbommarna	  in	  till	  området	  mellan	  hus	  3	  och	  4	  är	  snart	  på	  plats.	  Dessa	  är	  till	  för	  att	  hålla	  nere	  hastigheten	  
på	  cyklister	  och	  få	  mopedister	  att	  välja	  annan	  väg.	  I	  skrivande	  stund	  har,	  som	  synes,	  en	  av	  dem	  monterats.	  
Den	  andra	  är	  på	  god	  väg.	  
	  

	  
	  
Expeditionen	  
Håller	  stängt	  29/12.	  
	  
	  
	  
God	  jul	  och	  ett	  riktigt	  Gott	  Nytt	  År	  önskar	  styrelsen,	  Brf.	  Furumossen	  


