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Grannsamverkan	  
Då	  tillräckligt	  många	  hushåll	  i	  föreningen	  visat	  intresse	  för	  att	  delta	  i	  grannsamverkan	  i	  
polisens	  regi	  (även	  om	  det	  vore	  välkommet	  med	  många	  fler)	  så	  är	  det	  nu	  beslutat	  att	  vi	  
ansluter	  oss	  i	  en	  strävan	  efter	  att	  även	  fortsatt	  slippa	  bostadsinbrott	  i	  området.	  Anslutna	  
hushåll	  kommer	  att	  bli	  ett	  nätverk,	  där	  bland	  annat	  nyttig	  information	  från	  polisen	  
kommer	  att	  presenteras	  varje	  vecka	  gällande	  ljusskygga	  rörelser	  i	  polisområdet.	  	  
	  
Polisen	  kommer	  till	  festlokalen	  den	  19e	  februari	  kl.	  1800	  för	  genomgång	  av	  upplägget,	  
allmän	  information	  om	  hur	  man	  kan	  hålla	  tjuven	  stången	  och	  man	  kommer	  att	  dela	  ut	  
dekaler	  till	  anslutna	  medlemmar	  som	  appliceras	  på	  ytterdörrarna.	  Skyltar	  kommer	  att	  
monteras	  upp	  vid	  områdets	  infarter	  –	  statistiken	  är	  tydlig:	  De	  som	  är	  anslutna	  till	  
grannsamverkan	  kommer	  billigare	  undan	  i	  inbrottsstatistiken.	  Den	  som	  fortfarande	  står	  
och	  väger	  om	  huruvida	  detta	  är	  en	  bra	  idé	  eller	  inte,	  är	  mer	  än	  välkommen	  att	  närvara.	  
	  
Kung	  Bore	  har	  anlänt	  och	  draperat	  Furumossen	  i	  vitt.	  Vill	  man	  halkbekämpa	  på	  egen	  hand,	  exempelvis	  om	  
snöjouren	  ännu	  inte	  hunnit	  fram	  –	  så	  finns	  det	  grus	  utlagt	  i	  större	  plastlådor.	  Hjälp	  gärna	  äldre	  grannar	  att	  
få	  rent	  fram	  till	  dörren	  vid	  behov.	  
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Furuposten	  är	  ett	  nyhetsbrev	  från,	  och	  för,	  HSB	  Brf.	  Furumossen.	  	  Expeditionen	  håller	  öppet	  helgfria	  måndagar,	  kl.	  1830-‐1930.	  
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Motioner	  
Vill	  du	  göra	  din	  röst	  hörd?	  Är	  det	  något	  du	  vill	  förändra?	  Då	  är	  det	  hög	  tid	  att	  börja	  slipa	  
på	  en	  motion	  som	  kommer	  att	  presenteras	  i	  samband	  med	  årsstämman	  någon	  gång	  i	  
maj	  månad.	  Motionerna	  behöver	  vara	  oss	  tillhanda	  senast	  sista	  mars	  för	  att	  de	  skall	  
hinna	  behandlas	  och	  presenteras.	  
	  
Spolning	  
Cleanpipe	  kommer	  att	  spola	  rent	  i	  våra	  rör	  då	  det	  generellt	  rinner	  dåligt	  runt	  om	  i	  
föreningen.	  Man	  kommer	  att	  dela	  ut	  separat	  information	  kring	  detta,	  men	  man	  har	  i	  
skrivande	  stund	  för	  avsikt	  att	  köra	  igenom	  området	  med	  start	  kl.	  07.30	  den	  18-‐19e	  
februari	  samt	  23-‐26e	  februari.	  
	  
Bastun	  
Tråkigt	  nog	  så	  har	  vårt	  gemensamma	  utrymme	  misskötts	  vid	  ett	  antal	  tillfällen	  under	  
höst	  och	  vinter.	  Rökning	  har	  skett	  inomhus,	  fimpar	  från	  samma	  tillfälle	  har	  lämnats	  kvar	  
och	  man	  har	  flera	  gånger	  lämnat	  bastun	  i	  ett	  mycket	  nedsmutsat	  tillstånd.	  Se	  till	  att	  
lämna	  den	  i	  samma	  skick	  som	  du	  själv	  vill	  ha	  den.	  
	  
Soprumsdörren	  
Nu	  när	  det	  är	  kallt	  så	  går	  låskolven	  trögare	  än	  normalt,	  vilket	  gör	  att	  dörren	  ofta	  ställer	  
sig	  på	  kolven.	  Se	  gärna	  till	  att	  dörren	  går	  i	  lås	  när	  ni	  hivat	  ert	  avfall	  –	  som	  för	  övrigt	  skall	  
vara	  sorterat.	  Endast	  restavfall	  får	  slängas	  i	  soprummet.	  Trots	  detta	  påträffas	  fortsatt	  
såväl	  elektronik,	  möbler,	  wellpapp	  och	  kemikalier	  i	  aktuellt	  utrymme.	  	  
	  
Plast,	  glas,	  metall,	  tidningar	  och	  pappersförpackningar	  sorteras	  med	  fördel	  vid	  den	  
intilliggande	  miljöstationen	  –	  det	  som	  inte	  kvalar	  in	  där	  skall	  ovillkorligen	  köras	  till	  
tippen	  i	  Öjersjö	  och	  inte	  ställas	  i	  soprummet,	  då	  Renova	  vägrar	  att	  befatta	  sig	  med	  det.	  
	  
	  
	  
	  
Med	  vänlig	  hälsning,	  
	  
Styrelsen,	  Brf.	  Furumossen	  


