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Hjärtstartare	  
Beslut	  har	  fattats	  om	  att	  vi	  skall	  införskaffa	  en	  hjärtstartare	  som	  skall	  finnas	  på	  lämplig	  
plats	  i	  festlokalens	  omedelbara	  närhet.	  Det	  kommer	  att	  bli	  en	  rejäl	  modell	  som	  talar	  ut	  
instruktioner	  och	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  starta	  upp	  en	  medmänniska	  även	  under	  svår	  
stress.	  Vi	  återkommer	  med	  ytterligare	  detaljer	  när	  detta	  blivit	  verklighet.	  
	  
Fågelproblematiken	  
Såväl	  talgoxar	  som	  skator	  lärde	  sig	  förra	  säsongen	  att	  picka	  ut	  isoleringsmaterial	  mellan	  
fönstrens	  metallister	  och	  tegelväggarna.	  Utöver	  att	  det	  lät	  mycket	  när	  de	  pickade	  så	  
försämrar	  det	  förstås	  på	  sikt	  husens	  isolering.	  En	  firma	  har	  nu	  fått	  uppdraget	  att	  
montera	  nät	  i	  glipan	  mellan	  fönster	  och	  vägg	  för	  att	  förhoppningsvis	  få	  ett	  slut	  på	  detta.	  
	  
Vintern	  bör	  snart	  vara	  över,	  men	  tills	  det	  är	  en	  sanning	  kan	  det	  vara	  bra	  att	  känna	  till	  att	  det	  vid	  hastigt	  
uppstånden	  halka	  finns	  grus	  att	  tillgå	  i	  lådor	  som	  placerats	  ut	  i	  området.	  
	  

	  
	  
Motioner	  
Det	  finns	  fortfarande	  tid	  till	  att	  framföra	  din	  önskan	  om	  eventuella	  förändringar.	  Skriv	  i	  
så	  fall	  en	  motion	  till	  styrelsen	  där	  du	  framför	  vad	  du	  vill	  ha	  förändrat.	  Dessa	  behöver	  
vara	  oss	  tillhanda	  senast	  150331	  för	  att	  vi	  skall	  kunna	  hinna	  presentera	  dessa	  inför	  
kommande	  årsstämma.	  
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Sophanteringen	  
Ett	  återkommande	  och	  mycket	  tröttsamt	  problem	  är	  att	  man	  i	  förekommande	  fall	  inte	  
vill	  ta	  till	  sig	  att	  avfallet	  måste	  sorteras	  på	  rätt	  sätt.	  Plast,	  pappersförpackningar,	  
tidningar,	  metall	  och	  glas	  hanteras	  av	  kommunen	  via	  återvinningsplatsen	  belägen	  invid	  
gästparkeringen.	  Sorteras	  ovan	  kategorier	  där	  så	  innebär	  det	  ingen	  ytterligare	  kostnad	  
för	  föreningen.	  	  
	  
Tyvärr	  så	  fortsätter	  vi	  att	  göra	  exotiska	  fynd	  i	  såväl	  kärlen	  för	  restavfall	  (exempelvis	  
dammsugare,	  tillhörande	  slang	  med	  munstycke,	  kartonger,	  ölburkar	  och	  PET-‐flaskor)	  som	  
i	  komposten	  –	  där	  vi	  sedan	  förra	  Furuposten	  funnit	  såväl	  kanyler	  som	  vinylflisor	  i	  
kompostjorden	  vilket	  förstås	  gör	  jorden	  obrukbar.	  Förutom	  extra	  kostnader	  så	  innebär	  
ovan	  förfaranden	  en	  direkt	  skaderisk	  för	  de	  fastighetsskötare	  och	  sopåkare	  som	  har	  att	  
hantera	  avfallet.	  
	  
Grannsamverkan	  
Är	  nu	  uppstartad	  och	  igång.	  Ett	  antal	  boende	  i	  föreningen	  är	  nu	  anslutna	  till	  ett	  nätverk	  
där	  information	  snabbt	  hittar	  ut	  i	  form	  av	  mail,	  bland	  annat	  då	  polisens	  infobrev	  som	  
kommer	  i	  slutet	  av	  varje	  vecka	  med	  nyttiga	  observationer	  gällande	  bostadsinbrott	  i	  
polisområdet.	  Vi	  kan	  dock	  bli	  fler,	  vill	  du	  medverka	  finns	  det	  fortfarande	  möjlighet	  till	  
detta,	  anmäl	  ditt	  intresse	  till	  styrelsen	  så	  får	  du	  ytterligare	  information.	  Skyltar	  gällande	  
grannsamverkan	  har	  nu	  hängts	  upp	  på	  strategiska	  platser	  i	  området.	  
	  
Cleanpipe	  
Cleanpipe	  har	  nu	  rensat	  avloppen	  i	  samtliga	  hushåll	  och	  överlag	  såg	  det	  mycket	  bra	  ut.	  
Att	  tänka	  på	  är	  att	  det	  är	  bostadsrättsinnehavarens	  ansvar	  att	  se	  till	  att	  det	  är	  rent	  i	  
vattenlås	  och	  rör	  ner	  till	  golvbrunnen.	  Enkla	  metoder	  för	  att	  hålla	  rent	  är	  att	  då	  och	  då	  
spola	  rikligt	  med	  varmvatten	  och	  även	  hälla	  ner	  lite	  diskmedel	  för	  att	  slippa	  att	  fett	  
samlas	  i	  rören.	  
	  
Nya	  prylar	  i	  köket	  
Det	  har	  inventerats	  och	  köpts	  in	  bland	  annat	  nya	  skärbrädor,	  knivar,	  kastruller	  och	  
kökshanddukar	  –	  allt	  för	  att	  skapa	  mer	  trivsel	  när	  det	  dukas	  för	  fest	  i	  lokalen.	  En	  
mikrovågsugn	  har	  även	  införskaffats	  till	  övernattningslägenheten	  på	  bottenplan.	  
	  
	  
	  
	  
Med	  vänlig	  hälsning,	  
	  
Styrelsen,	  Brf.	  Furumossen	  


