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Markarbetet
Fortsatt arbetas det i området, asfalt är lagd och man jobbar nu med de sista detaljerna
för att få till ett för ögat trivsamt område. Vi är helt övertygade om att slutresultatet
kommer att vara värt den dammiga och geggiga hösten på våra ytor.
Brandvarnare och levande ljus
Nu när det är mörka tider så är det mysigt att plocka fram och tända upp levande ljus. I
allra högsta grad ett trevligt inslag, men som kan få stora konsekvenser om de inte
hanteras med respekt. Se till att alltid släcka ljusen när du lämnar det rum de är tända i,
se till att brandvarnaren har fräscha batterier – och att den över huvud taget fungerar.
Komplettera med minst en brandsläckare och gärna en brandfilt.
Bommar finns nu på plats och syftet med dessa är att reducera trafikflödet inne på området.

Hjärtstartare
En sann livräddare hänger i kvarterslokalens källarvåning. Om olyckan är framme så är
det av vikt att ni känner till vart den hänger, gå därför in nästa gång du passerar
byggnaden och lägg placeringen på minnet. Apparaten kommer att guida er fram om det

är läge, det är omöjligt att göra fel. Vi kommer återkommande att påminna er om dess
existens – så att den inte blir okänd för någon.
Bommar
I samband med upprustningen av området så har tre bommar monterats för att få
reglering av mängden fordon som kör där. Bommarna är placerade i höjd med
gräsklipparförrådet, vid infarten till serviceboendet och vid gångbanan invid festlokalen.
Samtliga som bor innanför dessa kommer att få en (1) nyckel per hushåll.
Räddningstjänst, ambulans, polis, färdtjänst etc. har tillgång till passande nycklar.
Bommarna reducerar förstås inte hastigheten inne på området, men där måste alla
medlemmar och andra trafikanter, ta ett större ansvar – håll krypfart.
Barn är mjuka, bilar är hårda.
Container för julklappspapper
Då det brukar bli rikligt med såväl emballage som julklappspapper efter att tomten varit
på besök, så har vi beställt fram en container för brännbart. Den står uppställd utanför
föreningslokalen mellan 23e till 27e december.
Parkering
Besökande skall parkera på besöksparkeringen. Inte på gräsmattor, gångbanor eller
vändplatser. Ett återkommande och tråkigt ämne är detta. P-bolaget vi har avtal med är
informerade om problematiken. I och med att P-ytorna nu är färdigställda så kan vi nu
erbjuda en plats för rörelsehindrade besökare på den stora parkeringsytan, observera
att ett synligt och giltigt handikapptillstånd krävs för att inte riskera en dyr parkeringsanmärkning.
Utomhusbelysning
En påminnelse om att ni gärna får ha utomhusbelysningen upptänd, mörkret är tjuvens
bästa vän och det blir en även en tryggare stämning i området om ni låter lamporna
utanför entrédörrarna vara påslagna.
Expeditionen
Håller öppet mellan storhelgerna, den 30/12 finns två representanter från styrelsen på
plats för att svara på frågor. Öppettider kl. 1830-1930 i vanlig ordning.

God jul och ett riktigt gott nytt år önskar vi i styrelsen er medlemmar!
Styrelsen, Brf. Furumossen
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