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Parkeringsautomat 
Styrelsen har bytt parkeringsbolag och under en tid har det inte funnits någon 
parkeringsautomat vid gästparkeringen. Nu är dock en ny på plats och de glada dagarna 
med fri gästparkering därmed till ända. Västia kommer att kontrollera våra parkeringar från 
och med nu, och nya fina skyltar är också uppsatta i området. 
 
Cykelförråd 
Nu när sommaren och det vackra vädret infunnit sig kan det vara lämpligt att städa och 
rensa i de gemensamma cykelförråden. Ni som delar cykelförråd med era grannar, tänk på 
att det i första hand ska vara cyklar som förvaras där. Prata med era grannar och kom 
överens om hur ni fördelar utrymmet. 
 

 
 
Brandrisk 
Solen och värmen har gjort det torrt i gräs och mark, tänk på brandrisken när ni grillar. 
Lämna aldrig grillen obevakad och ha alltid en hink med vatten eller liknande tillgängligt i 
närheten av grillen. 
 
Kol- och gasolgrillar är INTE tillåtna på balkongerna, där tillåter vi endast elgrillar! 



 

Trivsel 
Glöm inte bort våra trivselregler som finns på vår hemsida www.furumossen.nu. Tänk på era 
grannar om ni exempelvis röker nedanför någons balkong.  
 
Sommartid betyder ofta tid till att fixa och renovera. Arbeten ska utföras mellan klockan 
08.00 - 20.00 på vardagar och mellan 10.00-18.00 på helgdagar. 
 
Tänk också på att alltid lämna in en ansökan om ombyggnation till styrelsen om ni ska göra 
väsentliga förändringar i er lägenhet eller t.ex. bygga altan. Mall för detta finns på hemsidan. 
 
Lekplatser 
På sista tiden har vi i styrelsen sett att barn leker samt kör med cyklar och sparkcyklar på 
parkeringen. Parkering och trappor är inte några lekplatser. Ni som har barn, prata med dem 
om att det inte är lämpligt att leka där. Vi i styrelsen upprepar vad vi sagt många gånger: 
Barn är mjuka, bilar är hårda! 
 
Hjärtstartare 
Vi har en hjärtstartare på bottenplan i kvarterslokalen (Furumossen 171), den sitter 
monterad i ett vitt skåp på väggen. Förhoppningsvis behöver du aldrig använda den, men 
OM - Ja då finns den där för dig. Bekanta dig med dess placering, det sista du vill är att 
behöva leta om olyckan är framme. 
 
Glad sommar 
Styrelsen vill passa på att önska er alla en glad sommar och tackar för ett gott samarbete 
med att hålla vårt område trevligt och fint. Ett nytt nummer av Furuposten kommer till hösten. 
Under sommaren finns styrelsen som vanligt tillgängliga via mejl 
(styrelsen@furumossen.nu). 
 
Somriga och soliga hälsningar: 
Styrelsen, Brf Furumossen 
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