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Målningsarbeten	  
Nu	  i	  april	  fortsätter	  arbetet	  med	  ommålning	  av	  husen	  –	  denna	  gång	  radhusen.	  Man	  
börjar	  med	  att	  tvätta	  rent	  husen,	  erfarenheten	  från	  förra	  året	  är	  att	  en	  mängd	  smuts	  
sätts	  i	  rörelse.	  Se	  till	  att	  hålla	  fönster	  stängda,	  skydda	  utemöbler	  och	  växter	  som	  du	  är	  
rädd	  om.	  	  
	  
Meddelanden	  kommer	  att	  komma	  i	  brevlådan,	  med	  uppstartsdatum	  för	  aktuellt	  hus.	  
Arbetet	  är	  att	  se	  som	  avklarat	  först	  när	  det	  kommer	  info	  om	  detta.	  Vänta	  därför	  till	  dess	  
med	  återmontering	  av	  eventuella	  detaljer	  på	  husen,	  som	  demonterats	  inför	  målningen.	  
Det	  hela	  kommer	  att	  påbörjas	  vid	  Furumossen	  83.	  
	  
Skiljeväggar	  
Även	  detta	  arbete	  återstartas	  nu	  när	  våren	  blivit	  verklighet.	  Man	  tar	  tag	  i	  detta	  så	  snart	  
taken	  är	  renspolade.	  För	  att	  underlätta	  för	  hantverkarna	  –	  vänligen	  tillse	  att	  inga	  
skrymmande	  prylar	  står	  i	  vägen	  för	  dem.	  
	  
Några	  bilder	  från	  förr	  –	  tagna	  1989.	  Den	  vänstra	  visar	  ännu	  ej	  färdigställda	  hus	  15	  (FM42-‐48).	  Den	  högra	  är	  
plåtad	  invid	  hus	  18	  (FM139-‐145).	  
	  

	  	  	  	  	   	  
	  
Årsstämma	  
En	  tidig	  påminnelse	  om	  det	  som	  komma	  skall	  -‐	  datumet	  för	  årets	  årsstämma	  är	  6e	  maj.	  
Separat	  information,	  med	  fält	  för	  anmälan	  om	  deltagande,	  kommer	  ut	  gällande	  detta.	  
	  
Fasader	  
Vi	  påminner	  återigen	  om	  att	  hålla	  växter	  borta	  från	  tegelfasaderna,	  som	  kan	  ta	  skada	  då	  
fukt	  gärna	  stannar	  kvar	  i	  väggen	  bakom	  täckande	  växtlighet.	  Områdets	  söderfasader	  har	  
tagit	  skada	  av	  tidens	  tand,	  tegelstenarnas	  ytskikt	  är	  bräckligt	  och	  skört,	  vi	  håller	  på	  att	  
titta	  på	  hållbara	  lösningar	  gällande	  problemet.	  
	  
Bokning	  
Vi	  håller	  på	  att	  titta	  på	  ett	  elektroniskt	  system	  för	  bokande	  av	  gemensamhetsutrymmen,	  
såsom	  exempelvis	  bastun.	  Detta	  är	  ännu	  i	  sin	  linda,	  men	  faktum	  är	  att	  man	  för	  en	  
blygsam	  slant	  kan	  få	  till	  ett	  smidigt	  och	  användarvänligt	  system.	  Info	  kommer	  förstås	  
framgent.	  

F	  



Furuposten	  är	  ett	  nyhetsbrev	  från,	  och	  för,	  HSB	  Brf.	  Furumossen.	  	  Expeditionen	  håller	  öppet	  helgfria	  måndagar,	  kl.	  1830-‐1930.	  
Telefon:	  031-‐44	  00	  11	  	  Web:	  www.furumossen.nu	  	  	  Mail:	  styrelsen@furumossen.nu	  

	  	  	  	  	  

	  
	  
Parkering	  för	  tvättlås	  
Då	  det	  funnits	  fler	  tvättlås	  än	  platser	  att	  sätta	  dem	  på,	  så	  har	  vissa	  tider	  varit	  konstant	  
blockerade	  –	  trots	  att	  man	  inte	  haft	  för	  avsikt	  att	  tvätta.	  Det	  har	  skapat	  missnöje,	  då	  det	  
inneburit	  merarbete	  för	  att	  säkerställa	  huruvida	  tvättstugan	  varit	  ledig	  eller	  ej.	  Nu	  har	  
det	  tillkommit	  en	  tavla,	  så	  om	  du	  har	  ett	  tvättlås	  som	  står	  på	  bokad	  tid	  –	  flytta	  gärna	  det	  
till	  den	  kompletterande	  parkeringstavlan.	  
	  
Fynd	  i	  soprummet	  
Helt	  i	  strid	  med	  gällande	  regler	  så	  fortsätter	  okänd(a)	  att	  dumpa	  sådant	  som	  inte	  hör	  
hemma	  i	  soprummet,	  där	  som	  bekant	  endast	  restsopor	  skall	  slängas.	  Senaste	  veckan	  har	  
det	  bland	  annat	  handlat	  om	  wellpapp	  (viks	  med	  fördel	  och	  slängs	  i	  ett	  av	  två	  kärl	  avsedda	  
för	  detta	  på	  återvinningsplatsen	  utanför	  soprummet)	  och	  trädgårdsmöbler	  i	  plast	  (dessa	  
har	  man	  att	  köra	  till	  tippen	  i	  Öjersjö	  –	  5	  fria	  besök/år	  alternativt	  invänta	  container	  som	  
beställs	  fram	  inför	  städdagarna).	  
	  
Vårstädning	  
Nu	  när	  våren	  har	  anlänt	  på	  allvar	  så	  är	  det	  dags	  för	  traditionsenlig	  vårstädning.	  Som	  
vanligt	  emotses	  tips	  gällande	  områden	  som	  behöver	  extra	  mycket	  fokus,	  maila	  gärna	  
styrelsen	  om	  sådana	  önskemål.	  Datumet	  är	  25/4	  och	  vi	  träffas	  som	  vanligt	  vid	  det	  så	  
kallade	  gräsklippargaraget	  kl.	  10.00.	  Väl	  mött!	  
	  
	  
	  
Med	  vänlig	  hälsning,	  
	  
Styrelsen,	  Brf.	  Furumossen	  


