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Oönskade aktiviteter i området
Det har dessvärre varit inbrott hos boende i området och vi ber alla att vässa sina sinnen
och ha ögonen öppna för avvikande beteenden och främmande människor som verkar
ha en oklar agenda. Se till att alltid hålla ytterdörren låst, även när du är hemma. Hälsa
gärna på främlingar och få dem att känna sig sedda. Få det gärna att se ut som att du är
hemmavid – även om du är bortrest. Detta gör man enklast med hjälp av goda grannar
och fantasi – såsom timers vilka ömsom släcker och tänder belysningen i bostaden.
Grannsamverkan lever och verkar i föreningen, men vi kan gott bli många fler. Är du
intresserad så tveka inte att kontakta styrelsen. Medlemskap innebär inte nattlig
patrullering eller medlemskap i någon form av medborgargarde. Det innebär att man
veckovis får information från polisen om händelser i närområdet (det kan vara allt från
signalement, regnummer och tillvägagångssätt), att man ingår i ett nätverk med anslutna
grannar som snabbt kan dela observationer med varandra – exempelvis fordon som rör
sig i området. Då kan man oftast snabbt få reda på att det exempelvis är hantverkare
som beställts fram av boende i området. Ju fler vi blir, desto starkare.
Hemlarm
Hemlarm är en djungel med många aktörer som vill ha marknadsandelar. Sector,
Verisure (tidigare Securitas Direct), Wasalarm mfl. kan alla säkra upp ditt hem på ett
säkert och användarvänligt sätt. Ett larm som är anslutet till en larmcentral, och som
skyltas upp med den statusen, får potentiella tjuvar att noga överväga ett intrång - det
har undersökningar visat. Tjuvar är som andra yrkesmän, de vill ha det så bra, ostört och
smidigt som möjligt på jobbet. Även Securitas erbjuder hemlarm, genom medlems
försorg dessutom med rabatterade priser, vilket den intresserade kan kolla in närmare
på vår hemsida. Här förordas dock ingen, utan jämför dem gärna mot varandra innan du
eventuellt gör slag i saken.
Påsksmällare
Påsken närmar sig med några dagars ledighet och kanske även lite god mat och trevligt
umgänge. Det är som bekant också en tid som präglas av fyrverkerier, vilka kan vara
vackra – men som kan vara en prövning för såväl människor som djur. Att avfyra
fyrverkerier inom tätbebyggt område är ej tillåtet utan tillstånd från polismyndigheten
och Furumossens stadgar pekar på samma sak. Har historiskt inte varit något tyngre
problem, men vi vill förekomma eventuella störningar och peka på att det inte är tillåtet.
Kameraövervakning
Då vi inte lyckats fullt ut med att få ordning på den, eller de, som gravt missköter
sophanteringen så har beslut tagits gällande installation av övervakningskameror i
soprummet och i det angränsande kompostrummet. Trots år av vädjanden och
pekpinnar, så förekommer det fortsatt att sopor slängs på golvet. Att möbler, emballage
och kemikalier ställs i och utanför sopkärlen. Och att vi själva får forsla bort det till
soptippen i Öjersjö alternativt betala straffavgift till Renova.

Motioner
Det är nu hög tid att skriva motioner till styrelsen, som sedan har att behandlas vid den
kommande årsstämman. Är det något du vill ändra på, tveka inte att göra din röst genom
att formulera en motion. Lämnas till oss via mail, via vår fysiska brevlåda eller under
expeditionstid på måndagar. Vi behöver ha dem senast 31e mars, för att hinna syna
dem inför stämman.
Årsstämman hålls i år den 11e maj, kl. 1900 för övrigt och det i vår festlokal. Kallelse
kommer förstås att skickas ut i vanlig ordning.
Kung Bore torde snart släppa greppet och släppa fram våren på allvar. Även med måttliga mängder snö har
dock områdets ynglingar roat sig kungligt i pulkabacken.

Städdag
Sist men inte minst. Vårstädning av föreningens ytor äger rum lördagen den 23e april.
Traditionsenligt samlas vi vid det så kallade gräsklippargaraget - för genomgång av
arbetsuppgifter. Det hela avslutas sedan med mat och dryck vid expeditionen, för alla de
som deltagit. Mer precisa detaljer kring tidpunkt och eventuell inriktning kommer
framgent.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen, Brf. Furumossen
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