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Oönskade besök
Dessvärre har vi haft en del tråkigheter i området den senaste tiden. Inbrottsförsök i
några fordon, stöld av drivmedel, förrådsdörrar som stått öppna på morgnarna och
stulna utemöbler. Var vaksam, gör inte livet onödigt lätt för tjuvarna – håll ytterdörren
låst även när du är hemma, förvara inga värdesaker i bilen, få ditt hem att se bebott ut –
även om du är bortrest och hälsa på främlingar. Genom att gå med i vår grannsamverkan
kan du snabbt få kännedom om oegentligheter i området. Ser du ett pågående brott i
området, tveka inte att ringa 112 för att informera polisen om det du ser – att ta en tjuv
på bar gärning är alltid högintressant för dem. Vid mindre brådskande ärenden – så som
fullföljda brott där gärningsman lämnat, nyfikenhet gällande skumma bilar etc. – ring
dem på 114 14.
Styrelsens sammansättning
Efter att årets stämma avklarats så fick styrelsen delvis en ny sammansättning: Niclas
Pihlgren (ordförande), Henrik Lundqvist (vice ordförande), Christer Palmgren (ekonomi),
Annika Engelbertsen (sekreterare), Lars-Erik Ågren (HSB-representant), Matias
Ghansah (ledamot), Chris Enberg (ledamot), Angeli Jangblad (suppleant) och Fredrik
Andersson (suppleant).
Expeditionen sommarstängd
Under den så kallade industrisemestern, vecka 28, 29, 30 och 31, håller expeditionen
stängt. Vid behov av kontakt med styrelsen under denna period används med fördel vår
mail, som når ut till styrelsens samtliga medlemmar.
Några tips inför sommaren
Sommarsemestern står för dörren och med det kanske lite längre tids frånvaro från
hemmet. Innan du lämnar, se gärna till att stänga av vattentillförseln till diskmaskinen –
det är ett relativt högt tryck på slang och koppling och konsekvenserna kan bli stora vid
ett läckage. Motionera gärna bostadens ballofixer (avstängningsventiler på vattenrören)
så att dessa verkligen funkar om du någon gång tvingas stänga av vattnet.
Be gärna någon granne du litar på att ta hand om din post och ha lite koll på din bostad.
Myror har en tendens att leta sig in i hallen, dessa bekämpas effektivt med så kallade
myrdosor – dessa kan du beställa kostnadsfritt från Anticimex, som skickar hem dem till
brevlådan. Kontakta dem på telefon 075-245 10 00 och uppge HSB Furumossen samt
din adress.
Sopsortering
Under en period så har vi upplevt en viss bättring gällande sopsorteringen, men
dessvärre gör vi fortsatt fynd i såväl kärlen för restsopor som i kompostkvarnarna. För
att hålla nere våra kostnader för sophanteringen är det av vikt att glas, metall, tidningar,
pappers- och plastförpackningar slängs vid miljöstationen utanför soprummet. Inte allt
är komposterbart – kött, skaldjur, grönsaker och kaffesump är exempel på rester som
blir bra jord – plastpåsar, cigaretter och bestick lämpar sig inte alls. En plastpåse bryts

ned på ca 10-20 år, en PET-flaska behöver 450 år på sig – så tänk på vad ni slänger i
kompostkvarnarna – det är detta som sprids ut på våra gräsmattor i samband med
städdagarna.
Fasader på tur
Som ni sett så är arbetena med söderfasaderna i allén nu avklarade, i skrivande stund
färdigställs husen i områdets nordvästra del och man jobbar sig sedan vidare söderut. Vi
vill be er att hålla koll på era barn så att de inte springer upp på byggnadsställningarna.
Berörda hushåll kommer att informeras i god tid av entreprenören via brevlådan.
Räddningstjänsten var och hälsade på oss i maj, man kollade funktionen på områdets brandposter, lade upp
strategier för olika angreppsvägar, studerade garagens uppbyggnad, granskade kvartersgården och besökte
en typisk Furumossenvind. Allt för att vara så förberedda som möjligt, om det någon gång skulle bli allvar.

Extrastämma gällande nya stadgar
En extrastämma, avseende slutligt beslut kring föreslagna ändringar av stadgarna, är
satt till den 13/6, kl. 19:00. Som vanligt i kvarterslokalen. Varmt välkomna.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen, Brf. Furumossen
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