
	  	  

URUPOSTEN	  
Styrelsens	  informationsbrev	  Brf.	  Furumossen	   Utgåva	  4,	  2015	  
	  

	  
Ett	  stort	  tack	  
Styrelsen	  vill	  tacka	  alla	  som	  deltog	  i	  senaste	  städdagen	  för	  ett	  fint	  engagemang.	  	  
	  
Hjärtstartare	  
En	  hjärtstartare	  är	  nu	  installerad	  och	  driftsatt	  på	  Furumossen	  171,	  bottenplan,	  på	  
väggen	  invid	  gästlägenheten.	  Bekanta	  dig	  gärna	  med	  vart	  den	  sitter,	  så	  att	  du	  snabbt	  kan	  
få	  fatt	  på	  den	  om	  behov	  uppstår.	  Tid	  är	  som	  bekant	  en	  oerhört	  viktig	  faktor	  i	  dessa	  
sammanhang.	  Var	  inte	  rädd	  för	  den,	  den	  är	  konstruerad	  för	  att	  hjälpa	  dig	  –	  inte	  stjälpa	  
dig.	  En	  röst	  kommer	  tydligt	  att	  guida	  dig	  rätt,	  maskinen	  kommer	  inte	  att	  kunna	  ge	  en	  
frisk	  människa	  en	  stöt.	  Så	  –	  leta	  rätt	  på	  den.	  Du	  vill	  inte	  leta	  när	  du	  väl	  behöver	  den.	  
	  
Nyplanterat.	  En	  efterlängtad	  facelift	  av	  växtligheten	  runt	  den	  stora	  lekplatsen	  blev	  verklighet	  i	  mitten	  av	  
maj.	  	  
	  

	  
	  
Nya	  stadgar	  
HSBs	  nya	  stadgar	  presenterades	  som	  bekant	  på	  årsstämman.	  Mottagandet	  blev	  inte	  
enkom	  positivt,	  man	  ville	  från	  en	  snudd	  på	  enig	  stämma	  ha	  betydligt	  mer	  information	  
och	  en	  möjlighet	  att	  få	  ställa	  frågor	  till	  sakkunnig,	  innan	  ett	  eventuellt	  bifall.	  Frågor	  kring	  
de	  nya	  stadgarna	  ställs	  med	  fördel	  till	  styrelsen,	  via	  mail	  eller	  fysiskt	  till	  expeditionen	  på	  
måndagar.	  Vi	  återkommer	  när	  det	  blir	  dags	  för	  informationsmöte	  i	  ärendet.	  
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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	  

	  	  	  	  	  

	  
	  
Målningsarbetet	  
Fortsätter	  enligt	  plan.	  Tänk	  på	  att	  underlätta	  för	  dem	  genom	  att	  hålla	  rent	  från	  möbler	  
och	  annat	  runt	  husen.	  Återmontera	  inte	  sådant	  du	  monterat	  ned,	  innan	  du	  får	  klartecken	  
om	  att	  jobbet	  verkligen	  är	  klart.	  	  	  	  
	  
Sopsortering	  
Ständigt	  återkommande	  punkt.	  Också	  en	  punkt	  som	  väcker	  stort	  intresse	  bland	  
medlemmarna,	  men	  trots	  det	  fortsätter	  vi	  att	  finna	  precis	  allt	  möjligt	  i	  soprummet	  och	  i	  
kompostkvarnen.	  Det	  ligger	  i	  allas	  intresse	  att	  vi	  sorterar	  upp	  avfallet	  enligt	  restsopor,	  
återvinning	  och	  kompostering.	  Glödlampor	  och	  batterier	  slängs	  i	  särskilda	  behållare.	  
Resten	  –	  exempelvis	  möbler,	  elektronik,	  kemikalier,	  porslin	  och	  gipsskivor	  skall	  köras	  
till	  tippen	  i	  Öjersjö	  –	  fem	  fria	  besök	  om	  året.	  
	  
Partytält	  
Vi	  vill	  påminna	  om	  att	  det	  inte	  är	  tillåtet	  med	  permanenta	  lösningar	  av	  typen	  ”partytält”	  
och	  liknande	  på	  uteplatserna.	  Anledningen	  till	  det	  är	  bland	  annat	  hänsyn	  till	  grannarna	  
och	  en	  strävan	  mot	  enhetligt	  utseende	  av	  området.	  
	  
Fordonstrafik	  på	  området	  
Många	  barn	  är	  i	  rörelse	  på	  området	  nu	  när	  sol	  och	  värme	  gör	  sitt	  återtåg.	  Tänk	  på	  att	  
hålla	  hastigheten	  nere	  –	  då	  olyckan	  är	  ett	  ögonblicks	  verk.	  De	  temporära	  farthindren	  i	  
gummi	  är	  åter	  på	  plats,	  de	  kan	  tyckas	  hårda	  men	  är	  ett	  bra	  sätt	  att	  få	  ner	  farten	  i	  
området.	  	  
	  
Parkering	  är	  inte	  tillåten	  inne	  på	  området.	  Endast	  lastning	  och	  lossning	  –	  för	  att	  det	  skall	  
räknas	  som	  just	  lastning	  och	  lossning	  fordras	  aktivitet	  vid	  fordonet.	  För	  att	  stävja	  
problem	  med	  bilar	  som	  parkeras	  på	  området,	  så	  har	  P-‐tjänst	  Väst	  fått	  till	  sig	  att	  
kontrollera	  även	  området	  och	  inte	  bara	  besöksparkeringarna.	  Eventuellt	  utfärdade	  P-‐
anmärkningar	  kommer	  inte	  att	  makuleras	  av	  styrelsen.	  
	  
Lekplatsen	  
Den	  stora	  lekplatsen	  är	  en	  uppskattad	  plats	  för	  alla	  åldrar,	  en	  önskan	  från	  flera	  håll	  är	  
dock	  att	  man	  plockar	  undan	  efter	  sig	  när	  man	  lekt	  färdigt	  för	  dagen.	  Inte	  sällan	  lämnas	  
leksaker	  framme	  över	  hela	  ytan.	  Man	  har	  nu	  plockat	  bort	  gamla	  träd	  och	  snyggat	  till	  
ordentligt,	  något	  som	  ger	  ett	  öppnare,	  ljusare	  och	  trevligare	  intryck.	  
	  
Rabattrensarkväll	  
Inför	  midsommarhelgen	  och	  starten	  på	  sommaren	  så	  håller	  vi	  i	  vanlig	  ordning	  en	  
rabattrensarkväll	  där	  vi	  gör	  lite	  sommarfint	  på	  området	  och	  avslutar	  med	  en	  trivsam	  bit	  
mat	  och	  dryck	  på	  kvällen.	  17/6,	  kl.	  18-‐20,	  samling	  vid	  det	  så	  kallade	  gräsklippargaraget.	  
Väl	  mött!	  
	  
	  
Med	  vänlig	  hälsning,	  
	  
Styrelsen,	  Brf.	  Furumossen	  


