
 

 

 
 
 
 
 
Städdag 3 oktober  
Den 3 oktober klockan 10.00 är det äntligen dags igen för den efterlängtade och välbehövliga 
städdagen. Vi samlas som brukligt vid gräsklippargaraget där en lista på vad som behöver 
göras i området kommer att sättas upp. 
 
En enklare förtäring och fika kommer att dukas upp vid lokalen. Den hämtas när det passar 
en själv. Detta då vi vill undvika trängsel och att vi alla samlas samtidigt. 
 
En container för trädgårdsavfall kommer att finnas utanför lokalen, dock inte någon för 
restavfall. Detta då det tyvärr inte har fungerat tidigare år. 
 
Laddstolpar 
2 stycken laddstolpar för elbilar har monterats på mellersta parkeringen. Tyvärr dröjer det lite 
innan de kommer igång och kan användas. Vi kommer meddela på hemsidan så fort allt är 
klart. 
 
Betalning av laddningen sker med bankkort t.ex. VISA eller MasterCard. 
 

 
 
Besiktning och underhåll av balkonger 
Flera balkonger i området börjar bli dåliga. Ett arbete med att renovera och underhålla dessa 
ska påbörjas. I samband med det kommer en firma som heter Gevab gå runt i området och 
besiktiga samtliga balkonger. Utifrån besiktningen kommer sedan samma firma påbörja 
arbetet med att renovera balkongerna utifrån behov. 
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Markarbeten 
Mellersta parkeringen är i behov av underhåll, då dels rötter tränger igenom asfalten på flera 
ställen, men även då dräneringen inte fungerar ändamålsenligt. Detta kan komma att ske 
med ganska kort varsel. Vi vill därför flagga för det här. Ni som har parkering eller garage på 
mellersta parkeringen kommer i så fall få mer information så fort som möjligt. 
 
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. 
 
Väl mött på städdagen: 
Styrelsen, Brf Furumossen 
 


