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Rabattrensarkvällen	  
Vi	  vill	  från	  styrelsens	  sida	  tacka	  alla	  som	  ställde	  upp,	  trots	  det	  mycket	  halvdana	  vädret	  –	  
tack!	  
	  
Sol,	  bad	  och	  inbrott	  
Semestertider	  innebär	  bråda	  tider	  och	  gott	  om	  arbete	  för	  inbrottstjuvar.	  Många	  hem	  står	  
tomma	  och	  oövervakade.	  Några	  enkla	  knep	  som	  rekommenderas	  från	  polisen,	  för	  att	  
minska	  inbrottsrisken	  är	  att	  installera	  ett	  larm	  kopplat	  till	  larmcentral	  i	  bostaden.	  Blir	  
du	  borta	  länge,	  försök	  få	  hemmet	  att	  se	  bebott	  ut.	  Be	  någon	  granne	  se	  till	  bostaden,	  flytta	  
runt	  leksaker	  på	  utsidan,	  använd	  parkeringsplatsen	  osv.	  Framförallt	  förordar	  man	  dock	  
grannsamverkan	  och	  en	  sådan	  har	  vi	  sedan	  en	  tid	  fått	  igång	  på	  Furumossen.	  Är	  du	  
intresserad	  av	  att	  ingå	  i	  den	  gruppen	  så	  är	  det	  bara	  att	  höra	  av	  sig	  till	  oss	  i	  styrelsen.	  
	  
Det	  är	  sommar	  och	  högtid	  för	  inbrottstjuvar.	  Det	  finns	  många	  sätt	  att	  skydda	  sig	  på	  –	  inte	  minst	  genom	  att	  
gå	  med	  i	  grannsamverkan	  där	  vi	  får	  matnyttig	  info	  från	  polisen	  och	  dessutom	  kan	  meddela	  oss	  snabbt	  mellan	  
de	  anslutna	  medlemmarna	  –	  inte	  minst	  via	  Facebook	  där	  vi	  sedan	  en	  tid	  har	  en	  sluten	  grupp	  för	  
informationsspridning.	  
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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	  

	  	  	  	  	  

Information	  gällande	  ev.	  nya	  stadgar	  
Informationsmöte	  gällande	  förslaget	  till	  nya	  stadgar	  och	  trivselregler	  kommer	  att	  hållas	  
till	  hösten	  –	  mer	  precis	  information	  kommer	  att	  presenteras	  när	  det	  närmar	  sig.	  
	  
Myrfällor	  
Ett	  mindre	  antal	  myrdosor	  har	  nu	  hittat	  till	  oss	  på	  expeditionen	  för	  utdelning,	  men	  vi	  vill	  
även	  informera	  om	  att	  man	  kan	  beställa	  sådan	  själv	  direkt	  från	  Anticimex	  –	  detta	  utan	  
kostnad	  då	  vi	  har	  avtal	  med	  dem	  gällande	  bland	  annat	  detta.	  Bara	  uppge	  postnummer	  
och	  gatuadress	  så	  att	  de	  kan	  knyta	  det	  till	  vår	  förening.	  Myrdosan	  kommer	  sedan	  direkt	  
till	  din	  brevlåda.	  
	  	  
Telefonnumret	  	  till	  vilket	  du	  ringer	  för	  att	  beställa	  är	  031-‐742	  26	  94	  
	  
Soprummet	  
Återkommande	  får	  vi	  till	  oss	  att	  dörren	  påträffas	  olåst	  –	  ibland	  ståendes	  på	  kolven,	  
ibland	  uppställd	  med	  dörrstoppen.	  Tillse	  att	  den	  går	  i	  lås	  när	  du	  slängt	  dina	  restsopor,	  
utöver	  eventuella	  problem	  med	  råttor	  så	  vill	  vi	  undvika	  att	  icke	  boende	  dumpar	  sina	  
sopor	  där	  –	  som	  vi	  sedan	  har	  att	  betala	  kilopris	  för	  att	  bli	  av	  med.	  
	  
Partytält	  
Tänk	  på	  att	  det	  inte	  är	  tillåtet	  att	  montera	  upp	  stadigvarande	  lösningar	  på	  uteplatserna,	  
typ	  partytält	  och	  liknande,	  annat	  än	  för	  kortare	  stunder	  och	  specifika	  händelser.	  Det	  
handlar	  om	  hänsyn	  till	  grannarna,	  där	  stora	  installationer	  kan	  skapa	  oönskad	  skugga	  etc.	  
för	  grannarna.	  
	  
Stora	  lekplatsen	  
Gungorna	  har	  nu	  åter,	  till	  många	  barns	  stora	  glädje,	  hittat	  till	  platsen	  efter	  att	  man	  fann	  
att	  de	  gamla	  inte	  höll	  måttet	  och	  därför	  skyndsamt	  plockade	  ner	  dem.	  Byte	  av	  sand	  i	  
sandlådorna	  är	  beställt	  av	  HSB.	  
	  
Sommartider	  expeditionen	  
I	  vanlig	  ordning	  håller	  expeditionen	  semesterstängt	  under	  fyra	  veckor,	  mer	  exakt	  under	  
vecka	  28,	  29,	  30	  och	  31.	  Vid	  akut	  behov	  av	  att	  nå	  styrelsen	  så	  görs	  detta	  med	  fördel	  via	  
mail	  eller	  genom	  att	  man	  kontaktar	  önskvärd	  person	  via	  hemsidan.	  
	  
	  
	  
	  
Trevlig	  sommar!	  
	  
Styrelsen,	  Brf.	  Furumossen	  


