
	  	  

URUPOSTEN	  
Styrelsens	  informationsbrev	  Brf.	  Furumossen	   Utgåva	  7,	  2015	  
	  

	  
Informationsmöte	  gällande	  eventuellt	  nya	  stadgar	  
151028,	  kl	  18.30	  kommer	  ett	  informationsmöte	  att	  hållas	  med	  anledning	  av	  de	  nya	  
stadgar	  som	  föreslogs	  i	  samband	  med	  årsstämman.	  Inbjuden	  är	  Klas	  Sjödell	  från	  HSB,	  
jurist	  som	  är	  väl	  påläst	  i	  ämnet	  och	  som	  förhoppningsvis	  kommer	  att	  ha	  svar	  på	  de	  
frågor	  som	  ni	  medlemmar	  alldeles	  säkerligen	  går	  och	  bär	  på.	  
	  
För	  att	  kunna	  anpassa	  mängden	  fika	  och	  få	  till	  en	  fungerande	  möblering	  i	  
föreningslokalen	  så	  önskar	  vi	  att	  ni	  anmäler	  till	  styrelsen	  om	  ni	  avser	  att	  närvara.	  Detta	  
genom	  att	  anmäla	  er	  på	  hemsidans	  länk,	  direkt	  till	  vår	  e-‐postlåda	  eller	  via	  nedan	  talong	  
som	  ni	  kan	  lägga	  i	  brevlådan	  invid	  expeditionen.	  Sista	  anmälningsdag	  är	  satt	  till	  
151021.	  
	  

	  
	  
Nu	  även	  SMS-‐biljett	  
P-‐tjänst	  Väst	  har	  uppgraderat	  sina	  tjänster	  och	  erbjuder,	  utöver	  betalning	  med	  mynt,	  
även	  SMS-‐biljett.	  Detta	  är	  ett	  välkommet	  tillskott	  då	  mynt	  blir	  allt	  mer	  sällsynta	  i	  våra	  
plånböcker.	  Helst	  hade	  vi	  även	  sett	  möjlighet	  till	  att	  betala	  med	  kort	  –	  något	  vi	  håller	  på	  
att	  kolla	  på.	  
	  
Ställa	  i	  ordning	  
Den	  nya	  sanden	  i	  sandlådorna	  har	  gjort	  leken	  mjuk	  och	  rolig	  för	  de	  minsta	  –	  dessvärre	  
får	  vi	  till	  oss	  att	  det	  är	  lite	  si	  och	  så	  med	  att	  ställa	  i	  ordning	  efter	  sig.	  Kattnätet	  över	  den	  
lilla	  sandlådan	  på	  den	  stora	  lekplatsen	  ligger	  oftast	  vid	  sidan	  av,	  leksaker	  ligger	  slängda	  
över	  hela	  lekplatsen	  –	  något	  som	  vållat	  missnöje.	  Bedömer	  du	  att	  du	  är	  sist	  kvar,	  snygga	  
gärna	  till	  efter	  dig.	  	  
	  
Då	  det	  är	  en	  plats	  för	  barn	  i	  många	  åldrar	  och	  under	  olika	  tider	  inser	  vi	  att	  det	  är	  svårt	  
att	  hålla	  det	  snyggt,	  det	  är	  en	  plats	  för	  lek,	  men	  om	  vi	  alla	  hjälps	  åt	  kan	  det	  nog	  bli	  
avsevärt	  bättre	  i	  alla	  fall.	  Har	  just	  du	  några	  tankar	  och	  idéer	  om	  hur	  man	  skulle	  kunna	  
komma	  tillrätta	  med	  detta	  på	  kontinuerlig	  basis	  så	  är	  vi	  idel	  öra.	  En	  ny	  låda	  för	  att	  hysa	  
leksakerna	  har	  hittat	  till	  platsen	  –	  förhoppningsvis	  kommer	  den	  att	  göra	  skillnad.	  	  
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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	  

	  	  	  	  	  

	  
	  
Söderfasaderna	  
Vi	  håller	  på	  att	  titta	  på	  vad	  vi	  kan	  göra	  åt	  främst	  de	  södra	  fasaderna	  på	  områdets	  hus,	  
som	  i	  många	  fall	  blivit	  rejält	  slitna	  efter	  lång	  exponering	  av	  sol	  och	  vind.	  Teglet	  börjar	  
vittra	  sönder,	  varför	  åtgärd	  kommer	  att	  bli	  nödvändig.	  
	  
Höststäddag	  
Hösten	  är	  här	  och	  snart	  även	  den	  traditionella	  höststädningen.	  Tillsammans	  med	  
grannarna	  i	  området	  ser	  vi	  till	  att	  snygga	  till	  området	  inför	  den	  stundande	  vintern.	  Ta	  
tillfället	  i	  akt	  att	  lära	  känna	  dina	  grannar	  lite	  bättre,	  redskap	  för	  ett	  effektivt	  arbete	  står	  
att	  finna	  i	  det	  så	  kallade	  gräsklippargaraget.	  Två	  sopcontainers	  har	  beställts	  fram	  till	  
aktuell	  helg.	  Observera	  att	  det	  inte	  är	  tillåtet	  att	  dumpa	  bildäck,	  kemikalier	  eller	  
elektronik	  i	  dessa.	  	  
	  
Efter	  utfört	  arbete	  är	  de	  deltagande	  medlemmarna	  välkomna	  till	  kvarterslokalen	  för	  
välsmakande	  mat	  och	  dryck	  i	  goda	  grannars	  lag.	  Har	  du	  några	  speciella	  önskemål	  om	  
vad	  som	  behöver	  snyggas	  till	  på	  området	  –	  tveka	  inte	  att	  höra	  av	  dig	  styrelsen.	  Väl	  mött	  
vid	  gräsklippargaraget	  den	  3/10	  kl.	  10.00.	  
	  
	  
Fortsatt	  trevlig	  höst!	  	  
	  
	  
Styrelsen,	  Brf.	  Furumossen	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

_ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _	  
	  
Intresseanmälan	  gällande	  informationsmöte	  om	  nya	  stadgar	  151028,	  kl.	  18.30.	  	  
	  

Hej!	  Jag/Vi	  kommer	  gärna	  på	  mötet.	  
	  

Namn:____________________________________________________________________________	  
	  
Furumossen:____________________________	  
	  
Vi	  kommer	  (antal):_____________________	  


