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Hjärtstartare
Furumossen har sedan drygt ett år en hjärtstartare på plats i källarvåningen på
föreningslokalen. Den är ett utsökt komplement till konventionell första-hjälpenräddning med bröstkorgskompressioner och inblåsningar. Ett hjärtstopp kan drabba
vem som helst, gammal som ung, och tiden är en mycket viktig faktor i sammanhanget.
På kort tid kan utebliven hjärtfunktion skapa irreparabla skador på främst hjärnan,
genom att den inte syresätts av cirkulerande blod. Apparaturen hänger där för att
möjligen kunna rädda ett liv – inte av något annat skäl. Se till att du vet vart den
hänger – så att du, den gång det behövs, snabbt kan lokalisera den och påbörja
livsuppehållande åtgärder i väntan på ambulans. Maskinen pratar med dig, klart och
tydligt, genom hela scenariot. Det är omöjligt att göra fel.
Även blåljuspersonal slåss mot klockan vid allvarliga olyckor och sjukdomstillstånd –
försämra inte deras inställelsetid genom att parkera din bil direkt felaktigt. Det händer,
från och till, att man väljer att ställa sitt fordon tvärs över infarterna till området – mer
exakt vid gräsklipparförrådet eller vid elcentralen. Genom att göra så blockerar man
mycket effektivt utryckande enheters åtkomst till stora delar av området. Under nu
rådande omständigheter, med en större entreprenad på ytorna, så är det förstås ännu
viktigare att man verkligen tänker sig för kring valet av parkeringsplats.
Städdag
Det är snart dags för vårstädning av Furumossen. Detta sker i år lördagen den 29/4
och vi träffas i vanlig ordning invid gräsklippargaraget kl. 10:00, där det finns
diverse redskap att låna samt en åtgärdslista över saker som behöver åtgärdas under
dagen. När det hela är avklarat så väntar traditionsenligt mat, dryck och gott sällskap i
form av dina grannar vid festlokalen. Två containers har beställts fram, en för blandat
och en för trädgårdsavfall.
Loppis
Mängder av saker slängs varje städdag, samtidigt som folk åker till andra änden av stan
för att leta billiga prylar. Några medlemmar har lyft idén om att istället ha en loppis efter
att städdagen avverkats. Så kommer i år att bli fallet. Kl. 15:00, när maten dukats undan
i kvarterslokalen, så finns det möjlighet att sälja sådant som du tror att andra kan vara
intresserade av. Loppisen riktar sig till boende på Furumossen (har du besök hemma är
de förstås välkomna), tänk dock på att det finns begränsat med bord och att vi vid dålig
väderlek kommer att vara inomhus. Det hela är kostnadsfritt.
Föreningsstämma
Varmt välkommen på stämma – genomgång av verksamhetsåret, val till styrelse och
andra funktioner. Tid och plats för detta: 10e maj, kl. 19:00. I kvarterslokalen. Mer
info finner du i separat kallelse och i årsberättelsen som båda levereras till din brevlåda.

Vaksamhet
Det har varit oönskade rörelser i området, i form av ett inbrottsförsök på kvällstid. Det
hela stannade vid brytskador på dörren, detta då duon (en man och en kvinna) blev
avbrutna av en person som var hemma. De lommade iväg till parkeringsplatsen, för att
där avvika med bil. Tänk på att låsa ytterdörren, även när du är hemmavid. Skylta gärna
med att du är hemma, även om du faktiskt inte är hemma – genom att exempelvis låta en
timer styra belysning och att du låter en granne tömma brevlådan och hålla koll på din
bostad. Vill du ansluta dig till föreningens grannsamverkan är det bara att höra av sig till
styrelsen.
Arbetet med söderfasaderna fortsätter i oförminskad takt. Tänk på att hålla hastigheten nere och på att du
tänker efter kring vart du väljer att parkera ditt fordon.

Barnens dag
En dag för områdets yngre förmågor blir det den 20e maj, kl. 11:00. Då kör vi Barnens
dag med lekar, grillning och annat trivsamt. Samling vid den stora lekplatsen – varmt
välkomna!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen, Brf. Furumossen
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